
ju
n
i 
2

0
1

4

Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk

Miljøfokus driver væksten  
for Schjerning Farver

Kultur skaber værdi

Ny organisering af  
erhvervsindsats i Syddjurs

Vi lytter til kunderne

Infrastruktur stjal fokus  
på generalforsamlingen

Bilen&Bossen: Den er  
ganske simpelt så smuk

Ronni Didriksen:  
Ildsjælen fra Attrup

http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.papirgaarden-grenaa.dk
http://www.stark.dk
http://www.activ-rengoering.dk


2 www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2014

 

VVS-installation

per møller 
RUGVÆNGET 14 • 8500 GRENAA
TLF. 86 32 21 77 • FAX 86 30 07 77  

 

• VAND • VARME • SANITET • VENTILATION 
• BLIKKENSLAGERARBEJDE
• OLIEFYRSSERVICE

www.permoeller.dk

MOBILE VÆRKSTEDER

LAGER CONTAINERE

MOBILE INDUSTRI KØKKENER

MANDSKABS CONTAINERE

INDUSTRI OG MALINGS-BLANDEUNIT
MED VARME OG VENTILATION

SALG OG UDLEJNING AF ALLE FORMER
FOR CONTAINER LØSNINGER.
NU OGSÅ CONTAINERPLADS PÅ GRENAA HAVN!

E-MAIL: KIO@DAVAI.DK        TELEFON +45 21 40 79 55          WWW.DAVAI.DK

M E M B E R  O F

DJURS WIND POWER
W W W . D J U R S W I N D P O W E R . D K

HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis) 
– og hvor du kan komme med forslag til 
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs 
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv). www.mfnorddjurs.dk

 

Din lokale installatør
El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

A
12025

En sparringspartner 
i øjenhøjde

Har du til tider svært ved at få overblik og træffe de rigtige 
beslutninger i din virksomhed? Vi hjælper dig med at gøre det 
komplekse enkelt, fokusere på det væsentligste og træffe de 
beslutninger, der skaber tryghed og vækst i din virksomhed.

KPMG i Grenaa, Storegade 1, telefon 73 23 30 00

kpmg.dk

http://www.permoeller.dk
http://www.davai.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.kpmg.dk
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 22 Der skal farver på
Erhverv Djursland er effektiv og målrettet BtB kommunikation til 
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele 
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„Vores produkter er så lavtekno-
logiske, at de kunne produceres 
hvor som helst i verden. Alligevel 
producerer vi hobbyfarver og lim på 
vores fabrik i Ebeltoft. Vi har eget 
laboratorium og blander alle farver 
selv, så vi kan garantere for indhol-
det og en ensartet høj kvalitet i dyb 
respekt for vores miljø og sundhed. 
Markedet for hobbyfarver er et lille 
nichemarked ift. almindelig maling. 
Vores kunder er både institutioner 
og private, og vi oplever stor fokus 
på, at vores farver er miljøvenlige,“ 
forklarer ejerleder Jan Frandsen.

„Vi kan garantere for 

indholdet og en ensartet 

høj kvalitet i dyb respekt for 

vores miljø og sundhed.“

Branchen blev hængt ud
„I midten af 90’erne blev der brugt 
mange stoffer i både farver og 
almindelig maling, der ikke var gode 
for miljøet. Branchen blev hængt 
ud i pressen – men så gik vi i vores 
brancheforening sammen og blev 
enige om nogle krav til farverne, der 
var en del skrappere end lovgivnin-
gen. Min forgænger Birger Schjer-
ning var en af foregangsmændene 
i det arbejde – og det kommer os 
til gode i dag. Vi har siden fortsat 
arbejdet og vores produkter lever 
op til alle krav. Vi er ISO 14001 
certificerede og har et uafhængigt 
analysebureau til at kontrollere os.“

„Vi har indgivet ansøgning 

om godkendelse til 

Svanemærkning. Der tror vi 

på, at vi er de første.“

Svanemærkning på vej
Jan Frandsen mener, at der stadig 
mangler en offentligt kontrolleret 
ordning i hans branche, men den er 
måske på vej: „Vi har indgivet an-
søgning om godkendelse til Svane-
mærkning. Der tror vi på, at vi er de 
første. Det vil give os en stor fordel 
på institutionsmarkedet. Vi starter 
med at få en type maling godkendt 
og fortsætter så med de andre. For-
håbentlig kan hele virksomheden på 
sigt blive Svanemærket. Vi har også 
tidligere produceret porcelænsfar-
ver. Men de indeholder bly, og det 
har vi ikke været glade for. Derfor er 

vi helt stoppet med den produktion 
i år og har solgt den til en belgisk 
kollega. Ophøret af produktionen af 
porcelænsfarver betyder samtidig, 
at vi nu også er en virksomhed helt 
uden opløsningsmidler.“

Tyskland er vækstmarkedet
Schjerning sælger hovedsageligt i 
Danmark, Sverige og Tyskland, og 
Jan Frandsen er meget fortrøst-
ningsfuld ift. fremtiden: „Vores 
indtjeningsnedgang på salget af 
porcelænsfarver bliver absorberet af 
øget salg i det resterende marked, 
og det er især det tyske marked, 
der vækster. Vi har en samarbejds-
aftale med en handelsrejsende, 

der hjælper mig i Tyskland, for jeg 
er samtidig den udkørende sælger 
i virksomheden. Han har andre 
artikler med, så han skal bare lave 
en mødeaftale med de nye kunder. 
Han er kendt hos kunderne og 
kan åbne døren for mig. Det gør 
det muligt for mig at etablere det 
tillidsforhold til kunderne, der er 
så vigtigt i vores branche,“ slutter 
årets erhvervsprismodtager.
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KulturnatDJURSLAND er 
kommet for at blive
DJURSLAND  KulturnatDJURSLAND skal fort-
sætte siden sin opstart i 2011. Der har været god 
opbakning blandt mange aktører. Nu er tiden dog 
kommet til at også Djurslands foreninger, kirker, 
kulturinstitutioner, haller osv. skal tage stilling til, 
hvad de kan bidrage med. Fra kommunernes side 
opfodrer man til, at man flere aktører kan gå sam-
men i planlægningen. Syd- og Norddjurs bakker 
op med formidling i form af en ny hjemmeside, 
facebook, annoncering af arrrangementer, PR, 
rådgivning og vejledning. 

Nye muligheder for DWP
DJURSLAND  Netværket Djursland Wind Power 
(DWP), der blev etableret i forbindelse med 
Anholt Havmøllepark, og som består af godt 30 
virksomheder, arbejder fortsat videre på en posi-
tiv udvikling af erhvervslivet på Djursland. DWP 
er godt i gang med at bearbejde erhvervslivet i 
Danmark og dele af den øvrige verden. Etable-
ringen af den første sænketunnel i forbindelse 
med Femern-projektet er blevet fulgt, og siden 
december har 11 af netværkets medlemmer 
undersøgt mulighederne på det norske marked. 
Både hver for sig og sammen. Nu skal potentielle 
samarbejdspartnere i Norge besøges og det nor-
ske marked vurderes. „Vi har været på det norske 
marked i flere år, men sammen med andre 
virksomheder i Djurs Wind Power kan vi nå andre 
dele af markedet,“ siger direktør Brian Basse, 
Aalsrode Smede og Maskinfabrik A/S.

Bedemand bag nyt koncept
EBELTOFT  Bedemand Svend Aage Egelund, 
der driver forretninger i Ebeltoft og Hornslet, vil i 
fremtiden lukke de fysiske forretninger. Det drejer 
sig om Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning, 
Rosenholm Begravelsesforretninger og Syddjurs 
Begravelsesforretning i Rønde. Den sidstnævnte 
lukkede i marts. „Planen med neddroslingen hen 
over de kommende år skyldes, at der kommer 
stadig færre kunder i forretningerne. For de fleste 
efterladte er håndteringen af en begravelse en 
diskretionssag. Derfor ønsker de, at bedemanden 
kommer i det private hjem,“ siger Svend Aage 
Egelund. Til gengæld vil bedemanden donere 
penge til forskellige projekter i lokalområdet. Til 
den formål er han i gang med at sammensætte et 
panel, der skal behandle henvendelser om støtte.
 

Auning-telt på 
landbrugsmesse
AUNING  Syv forretninger under Auning Handels-
standsforeningen og en forening var gået sam-
men om en fælles udstilling i et specielt Auning-
telt på årets landbrugsmesse på Gl. Estrup. 
Initiativtager Jens Sørensen fra Auning Radio og 
TV betegner udbyttet som en stor succes. Mes-
sen blev besøgt af omkring 20.000 gæster.
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Miljøfokus driver 
væksten for 
Schjerning Farver
Årets modtager af Djurslands Erhvervråds 
Erhvervspris beviser, at det er muligt at få succes 
med at producere lavteknologiske produkter 
i Danmark, hvis man har en klar strategi, der 
fokuserer på miljøoptimering.

Formand Ole Sørensen (tv), Djurslands Erhvervsråd  
og ejerleder Jan Frandsen, Schjerning Farver
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Effektive kurser
– kørebanen på Djursland

Tradium Djursland · AMU-Centervej 2, Pederstrup
8560 Kolind · info@tradium.dk · www.tradium.dk

transport og logistik

Trafiksikkerhed
Vi er eksperter i transport

motorcykler

personbiler

busser

lastbiler

vogntog

http://www.tradium.dk


„Vi hører ofte, at Pavillonen bidra-
ger til at gøre folk stolte af at bo 
og arbejde på Djursland,“ fortæller 
direktør Jesper Jul om baggrunden 
for, at antallet af sponsorer har væ-
ret i fremgang gennem de sidste år. 
„Mange vil gerne bakke om et aktivt 
kulturliv, fordi det skaber værdi og 
er med til at profilere hele området. 
Der er en sammenhæng mellem et 
sprudlende kulturliv og et udvik-
lende erhvervsklima,“ fastslår han.

Branding
Som sponsor er der i princippet to 
former for udbytte. For det første 
bliver virksomhederne eksponeret 
i huset, på hjemmesiden og i de to 
årlige husstandsomdelte program-
mer. „Vores arrangementer og 
aktiviteter dækker mange interes-
sefelter, og vi har et meget stort 
antal gæster på årsbasis. Vores 
sponsorer får derfor en meget bred 

kontaktflade, fordi der kommer 
rigtig mange forskellige mennesker i 
huset til de mange forskellige typer 
aktiviteter,“ uddyber Jesper og 
fortæller, at der for eksempel på en 
helt almindelig tirsdag i højsæsonen, 
nemt kan være mellem 20 og 30 
aktiviteter.

Personale- og kundepleje
„For det andet får man et antal fribil-
letter, der matcher hvilket af vores 
tre sponsorat-niveauer, man har,“ 
fortsætter Jesper. Samtidig får man 
adgang til et fordelsprogram, der 
omfatter billetter med rabat, last-
minute tilbud, specialarrangementer 
og to årlige sponsor- og netværks-
arrangementer.

„Virksomheder bruger billetterne 
til både personale- og kundepleje. 
Nogle kommer og spiser sammen 
inden de skal opleve en kunstner 
på scenen og andre får lavet helt 

specielle events kun for dem,“ siger 
Jesper, der også tilbyder virksomhe-
der, der overvejer at blive tilknyttet 
Pavillonen, at deltage i et gratis 
sponsor- og netværksarrangement 
for at få mere at vide om udbyttet, 
og møde andre af Pavillonens sam-
arbejdspartnere.

Kultur  
skaber  
værdi
Flere og flere virksomheder udnytter koblingen 
mellem erhverv og kultur ved at blive tilknyttet 
Pavillonen som sponsorer. Det giver dem let 
adgang til husets mange kulturelle 
arrangementer samtidig med, at de 
skaber værdi for sig selv og hele 
området, ved at bidrage til, at 
Pavillonen kan præsentere et 
omfattende kulturelt program 
af høj kvalitet.
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Direktør Jesper Jul, Pavillonen

Med fordelsprogrammet kan 
du bl.a. opleve:
 10. sep Sinne Eeg 
 20. sep NEWS
 23. okt Thomas Warberg 
 24. okt Christopher 
 25. okt Peter Viskinde Band 
 31. okt Johnny Madsen  
   og Knud Møller 
 6. nov L.O.C
 14. okt Shaka Loveless
 20. nov Poul Krebs 
 29. nov Queen Machine



Erhvervsforeningen 
var arbejdsgiver og 
entreprenør
„Før var det erhvervs-
foreningen, der 
havde aftalen med 
kommunen om at 
sørge for den lokale 
erhvervsservice til 
iværksættere og 
virksomheder samt 
driften af udviklings-
parker og havde de 
ansatte medarbej-
dere. Foreningen fik 
betaling for arbejdet 
af kommunen og 
havde altså en række 
kontraktopgaver. Den 
havde også sam-
arbejdsaftaler med 
Væksthus Midtjylland, 
Region Midtjylland, 

Jobcenter Syddjurs 

og det lokale beskæftigelsesråd,“ 
forklarer Christian Gøthche.

Ny fond har overtaget  
opgaver og medarbejdere
Den nye fonds formål er at udvikle, 
etablere og drive iværksætterhuse/
udviklingsparker i Syddjurs Kom-
mune, herunder udleje lokaler, stille 
fælles servicefaciliteter til rådig-
hed for lejerne samt dertil knyttet 
salg, drift og formidling. Samtidig 
skal fonden bidrage til at fremme 
erhvervet og erhvervsudviklingen i 
kommunen. Den har overtaget både 
medarbejderne og kontraktopga-
verne fra foreningen, og får altså 
penge fra kommunen for at løse 
dem.

Fondsbestyrelsen består af syv 
medlemmer, hvor kommunen råder 
over de to pladser. Dem har byrådet 
tildelt borgmester Claus Wistoft og 
tidligere borgmester Kirstine Bille, 

 Ny organisering af  
 erhvervsindsats i Syddjurs

I forbindelse med ansættelsen af Christian Gøthche som ny 
erhvervschef, er det blevet den nystiftede Den Erhvervsdrivende 

Fond Syddjurs Udviklingspark, der er den udførende kraft 
for både Syddjurs Erhvervsforening og kommunens 

erhvervsindsats på en række områder.
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Erhvervschef Christian Gøthche, Syddjurs Udviklingspark
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80 statslige arbejdspladser 
bevares
GRENAA  Skatteminister Morten Østergaard har 
offentliggjort, at SKAT forbliver i Grenaa. Den nye 
lokaliseringsplan betyder, at SKAT frem mod 2020 
samles i 20 centre rundt om i landet frem for 
de nuværende 31. SKAT skal fremover samles i 
Grenaa og Aarhus. 
„… i dag er det en fantastisk nyhed for os, der 
ellers har mistet statslige arbejdspladser i de 
sidste mange år. En stor tak til alle, der har hjulpet 
med at vi nåede hertil. Især tak til vore lokale 
folketingsmedlemmer på tværs af partierne, der 
har gjort en stor og fælles indsats i denne sag,“ 
skriver Norddjurs’ borgmester Jan Petersen, der 
henviser til Anne-Mette Winther Christesen (V) og 
Leif Jahn Jensen (S). 

Nybyggerne kommer
SYDDJURS  Der er efterspørgsel efter attraktive 
byggegrunde i Syddjurs. Sidste år solgte man 13 
byggegrunde, og i år har man allerede solgt ni. 
Ifølge kommunen et godt resultat, når man tager 
krisen og kommunens størrelse i betragtning. „Vi 
har kun en enkelt grund tilbage, så det er gået rigtig 
godt. Vi kunne have solgt mange flere, hvis der 
havde været flere attraktive grunde,“ siger ejen-
domsmægler og indehaver af EDC AROS Rønde, 
Jens Hvitved Knudsen. 

Hedegaard renoverer 
og udvider
AUNING  Gennem flere år er små og mindre 
grovvareafdelinger blevet nedlagt. Nu går Hede-
gaard den anden vej ved at renovere og udvide 
detailbutikken i Auning, som tidligere var en grøn-
pillefabrik med navnet Lypi. 
„Vi har et stigende aktivitetsniveau i området, 
både hvad angår salg og modtagelse af afgrøder, 
og Auning ligger godt for modtagelse af afgrø-
der på Djursland,“ siger salgsdirektør Henrik 
Bendtsen. „Desuden fornemmer vi en stigende 
optimisme i landbruget med priser på et højere 
niveau. Det er baggrunden.“ 

Lokale smagsoplevelser kortlagt
DJURSLAND  Destination Djursland har sammen 
med 30 lokale virksomheder udarbejdet et kort og 
en hjemmeside som viser vejen til lækre, friske rå-
varer over hele Djursland. Feltet af virksomheder 
spænder vidt og repræsenterer et væld af smags-
oplevelser. Kortet er udarbejdet i samarbejde med 
Oplevelsesbaseret Kystturisme, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Midtjysk Turisme og 
Midtjyllands Landdistrikter.

der nu er formand for det vigtige 
PUK udvalg i kommunen. Altså en 
klar prioritering af, at arbejdet her er 
vigtigt for kommunen.

Fire pladser i bestyrelsen udpe-
ges af Syddjurs Erhvervsforening, 
mens det sidste medlem udpeges 
af bestyrelsen selv.

„Foreningen kan derfor nu 
koncentrere sig om at være 

katalysator mellem, og talerør 
for, virksomhederne.“

Erhvervsforening på egne ben
Den nye konstellation giver nye 
muligheder for Syddjurs Erhvervs-
forening. Nu kommer alle indtægter 
her fra de godt 200 medlemmer 
– og foreningen er pludselig helt 
frit stillet i forhold til kommunen. 
„Foreningen har så lavet aftale med 
fonden om at være den udfø-
rende kraft for dem. Det betyder 
i praksis, at jeg sammen med de 
øvrige medarbejdere fungerer som 
sekretariat for foreningen og står 
for at planlægge og gennemføre 
aftalte arrangementer. Foreningen 

kan derfor nu koncentrere sig om at 
være katalysator mellem, og talerør 
for, virksomhederne – og agere kon-
struktiv sparringpartner for kommu-
nen“ præciserer erhvervschefen.

Djurslandsamarbejde styrkes
Den nye konstruktion gør, at der er 
gode muligheder for samarbejde 
med Djurslands Erhvervsråd. „De 
to foreninger er allerede i fuld 
gang med at samarbejde omkring 
konkrete arrangementer, og jeg 
ser gode muligheder for et endnu 
tættere samarbejde til glæde for 
virksomhederne på hele Djursland,“ 
slutter Christian Gøthche.

„Jeg ser gode muligheder for  
et endnu tættere samarbejde  
til glæde for virksomhederne 

på hele Djursland.“

 Ny organisering af  
 erhvervsindsats i Syddjurs
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„Jeg plejer at sige det på den måde, 
at kunderne altid kommer i første 
række,“ fortæller Peter Tylvad, der 
kort efter at have overtaget den 
oprindelige installationsforretning i 
Trustrup, valgte at flytte virksomhe-
den til industrikvarteret Trekanten i 
Grenaa.

„Det er vigtigt, at være 

fleksibel for altid at kunne 

leve op til kundernes 

forventninger.“

Er selv med ude
Siden har der været positiv vækst i 
selskabet og de to installationsfor-
retninger NP-El i Gjerrild og Nørre-
djurs Elforretning er blevet opkøbt. 
„Jeg er sikker på, at vores vækst 
skyldes, at vi lytter til kunderne, og 
sætter alle segl for at hjælpe, når de 
har brug for det,“ forklarer Christian 
F. Pedersen og Peter samstem-
mende, der altid selv er i arbejds-
tøjet og på den måde er foregangs-
mænd for de 12 medarbejdere. 
„Det kan godt nogle gange gå lidt 
ud over det administrative arbejde 

på kontoret, men det er vigtigt, at 
være fleksibel for altid at kunne leve 
op til kundernes forventninger.“

„Det hele kunne ikke 

fungere uden den rette 

medarbejderstab.“

Kender hinanden
Den tætte kontakt til kunderne be-
tyder også, at det ofte er de samme 
medarbejdere, der kommer ud til 
den enkelte kunde. „Vi styrer det, 
så der ikke går spildtid med at skulle 
starte forfra hver gang,“ pointerer 
Peter, der på den baggrund har 
mange faste kunder.

„Det hele kunne ikke fungere 
uden den rette medarbejderstab,“ 
supplerer „arbejdende overmontør“ 

Vi lytter  
til kunderne

Ved første øjekast ligner 
Soendergaard ApS en almindelig 
el-virksomhed, der mestrer alle 

traditionelle fagdiscipliner indenfor 
faget. Men den er mere end det. For 

der ligger nogle klare ledelsesmæssige 
holdninger og et stærkt kundefokus 

som fundament for virksomheden.
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Peter Tylvad og Christian F. Pedersen, Soendergaard ApS



Christian F. Pedersen. „Vi har en 
stor force i at have en række modne 
og meget erfarne medarbejdere, der 
alle ved, hvad det drejer sig om, og 
som har været her længe.“

Digital dokumentation
For at være konkurrencedygtige, 
har Soendergaard digitaliseret sit 
lovpligtige sikkerheds- og kvalitets-
styringssystem SKS. „Alt hvad vi 
laver skal dokumenteres skriftligt,“ 
forklarer Peter. „Det foregår på den 
måde, at der er en tabletløsning 
i alle bilerne, og montørerne kan 
derfor på stedet afslutte og doku-
mentere sagen ude hos kunden.“ 
Ikke mindst erhvervslivet er glade 
for den løsning. „En del af vores 
erhvervskunder vil på sigt kunne 
kvittere for arbejdet, eller vil gerne 
have dokumentationen som pdf-fil 
på mail med det samme.“

Netværk og alarmer
Ud over traditionelt elfagligt arbejde, 
udfører Soendergaard også certi-
ficeret kabling. „Vi har det sidste 
nye testudstyr, og udfører kabling 
med både kobber og lyslederkabel. 
Derfor tester og dokumenterer vi 
altid vores arbejde,“ siger Christian, 
og fortæller, at de har opsat mange 
netværk i virksomheder og på of-
fentlige institutioner.

„Vi har det sidste nye 

testudstyr, og udfører 

kabling med både kobber og 

lyslederkabel.“

Et helt nyt arbejdsområde er på 
vej via et samarbejde med et aner-
kendt alarmfirma. „Det betyder, at vi 

kan levere hele paletten af alarm-
løsninger – tyverisikring, mekaniske 
gitre, tågesikring osv,“ slår Peter 
fast. „Kvaliteten er helt i top og det 
er nogle virkelig gode løsninger, der 
endda kan finansieres meget fordel-
agtigt,“ slutter han.

Vi lytter  
til kunderne

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2014 11Advertorial
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„Vi skal have en opprioritering af 
hovedvej 15 hele vejen til Grenaa, så 
den hurtigst muligt bliver tresporet. 
Og så skal vi have en fast forbindelse 
over eller under Randers Fjord. Det 
kan ikke være rigtigt, at vi i 2020 
stadig skal vække færgemanden 
for at komme over fjorden en sen 
nattetime, eller henvises til en omvej 
på 100 km!“ sagde formand Ole 
Sørensen i sin beretning.

MURERFIRMA  RASMUS JAKOBSEN A/S

Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32 

Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk

T otalentrepriser 
Nybygning · T ilbygning 

Omforandring · Reparationer 
Murer-, beton-, og jordarbejde 

Autoriseret kloakmester 
Grave- og huggearbejde med miniged 

R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø R E R  A / S

  Stationsplads 4,   8500 Grenaa   - Tlf. 8630 0355   

  Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft. 
Vi udfører syn og service på bl.a.:

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

Tjen på eT lavere 

 energi- 
 forbrug

Bestil et gratis  
energitjek hos mig  
på 8648 1008

Professionelt 
værksted

Vi servicerer og reparerer alle 
bilmærker og giver dig op til 3 års 

garanti på reservedele

8550 Ryomgård · Tlf. 8639 4099 
www.svendpilgaardautomobiler.dk

Infrastruktur stjal fokus på generalforsamlingen
Der var opbakning til bestyrelsens linje 
på den velbesøgte generalforsamling 
i Djurslands Erhvervsråd, der 27. maj 
blev afholdt på Kystvejens Hotel og 
Konferencecenter. 

http://www.nyborg-s.dk
http://www.rjakobsen.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.lbconsult.dk
http://www.lb-consult.dk/
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.vvsmester-pc.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
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Trafik-kobling vigtig
I det hele taget vil erhvervsrådet have 
sat udvikling af infrastrukturen på 
Djursland mere på dagsordenen på 
Christiansborg. Han fortalte, at der er 
et stort arrangement i støbeskeen til 
efteråret under temaet „For enden af 
motortrafikvejen 2017“, som gerne 
skulle give genlyd på landsplan.

Fra de fremmødte medlemmer var 
der ikke overraskende stor opbakning 
til linjen. Flere gav f.eks. udtryk for, 
at det var svært at få kunderne til at 
komme på besøg, fordi det er for 
besværligt at komme til Djursland. 
Vigtigheden af samspillet mellem 
de forskellige typer infrastruktur 
blev også drøftet, f.eks. den spildte 
transporttid, når man ankommer med 
indenrigsfly til Kastrup og må tage 
en bus til udenrigsterminalen for at 
komme med metroen ind til byen. En 
problematik der også blev nikket til, 
selvom formanden dog ikke mente, 
det var en sag, erhvervsrådet skulle 
påtage sig at argumentere for.

Færgefrustration
Formanden pointerede også, at der 
er brug for en opprioritering af Ebel-
toftforbindelsen: „Uanset hvilket re-
deri der skal betjene ruten, så er det 

nødvendigt at tilkørselsforholdene til 
færgehavnen prioriteres.“

Molsliniens manglende afgange 
fra Ebeltoft blev også drøftet af de 
fremmødte medlemmer. Der var stor 
frustration over manglende morgen- 
og aftenafgange, men det blev også 
fremhævet, at en hyppig frekvens 
i afgange fra Aarhus kan bruges 
til noget, og for nogen er vigtigere 
end at få en afgang eller to mere fra 
Ebeltoft.

Mere paraply på vej
Djurslands Erhvervsråd har haft en 
lang række velbesøgte arrangemen-
ter i det forløbne år, og medlemstallet 
er også støt voksende med nu 226 
medlemmer i alt.

Formanden forventer, at fremgan-
gen fortsætter i 2014: „Djurslands 
Erhvervsråd vil gerne være talerør for 
hele Djurlands erhvervsliv. Derfor vil 
vi f.eks. udbygge samarbejdet med 
både Syddjurs Erhvervsforening og 
Lederne Kronjylland. Vi er enige om 
sammen at afdække muligheden for 
at kunne udbyde en bredere vifte af 
fælles arrangementer, en mulighed 
for at netværke bredere, og dyrke 
den synergi et sådanne tiltag kan 
kaste af sig.“

Større synlighed
Ole Sørensen konstaterede, at 
erhvervsrådet har været godt tilfreds 
med samarbejdet med Mercatus 
Reklamebureau omkring profilering 
i magasinet „Erhverv Djursland“. 
„Dette samarbejde oplever vi er til 
stor gavn for foreningen, og vi bruger 
denne side til nyhedsformidling, 
klumme skriverier, og til mindre 
referater af afviklede arrangementer. 
Vi har set en jævn tilgang af med-
lemmer i det forgangne år, hvilket vi 
bl.a. mener skyldes denne løbende 
eksponering af vore aktiviteter. For-
eningen fortsætter dette samarbejde, 
samtidig med, at vi arbejder på et 
mere fast samarbejde med Erhvervs-
Avisen Østjylland.“

Både det realiserede underskud og 
det budgetterede underskud for 2014 
blev godkendt – for bestyrelsen har 
fokus på at afholde flere og tungere 
arrangementer. Det kommer til at 
tære lidt på foreningskassen, der 
dog stadig er rimelig velpolstret med 
egenkapital.

Infrastruktur stjal fokus på generalforsamlingen

http://www.findan-as.dk
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Den er ganske simpelt så smuk

ERHVERVSLEJEMÅL
GRENAA MIDTBY

Lækre lokaler til 
kontor, klinik etc. 
udlejes eller sælges
• I alt 213 kvm

• Kan opdeles

• Loftlokaler med lys 
   og udsigt over åbyen

• Direkte adgang fra 
   Østergade

• Bagtrappe fra  
   lukket gård

• Parkering rundt  
   om hjørnet

• Over specialæge
   og tandteknikker

Få uforpligtende rundvisning
– ring til Lars 4051 0619

Kovsted & Skovgård er et seriøst
revisions- og rådgivningsfi rma, der
med baggrund i revisors opgaver
med regnskab, skat og revision
tilbyder kunderne en engageret
indsats, som nærmeste samarbejds-
partner. 

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft · Hovedgaden 34, 1 sal, 8410 Rønde · Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N
Tlf. 7022 0999 · Fax 7023 0999 · mail@kovsted.dk · www.kovsted.dk

Henning Kovsted hk@kovsted.dk René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

Kontakt os for 
en uforpligtende 

drøftelse

Rolshøjvej 10 · 8500 Grenaa · Tlf. 7217 0044
info@norddjursoppbyg.dk · www.norddjursoppbygg.dk

Om det var hans faglige sans for estetik eller bare kærlighed 
ved første blik, er svært at afgøre. Men arkitekt Thomas 
Enevold fra Arkikon‘s Douglas motorcykel fra 1926 er virkelig 
smuk, så det er ikke svært at være enig i hans udbrud.

Han har kørt motorcykel siden han 
fik kortet som 18 årig og har i dag 
også en mere potent Motto Guzzi. 
For potent er ikke lige den beteg-
nelse Douglas‘en får. „Den er en for-
nøjelse at køre på den, bare ikke på 
komfort siden,“ fortæller Thomas, 

der købte den for et års tid siden. 
„En god marchhastighed ligger på 
omkring 60 til 70 km i timen.“

Thomas har købt den engelskbyg-
gede motorcykel færdigrestaureret, og 
han besøgte sælgeren gennem et halvt 
års tid, før han fik lov til at købe den.

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2014

http://www.kovsted.dk
http://www.pensionsselskabet.dk
http://www.norddjursoppbygg.dk
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En rolig maskine
En af de mere specielle ting ved 
motorcyklen er motorens placering. 
Det er en boxermotor, der ligger på 
langs af chassiset. „Det betyder at 
centrifugalkraften er i køreretnin-
gen, hvilket giver en meget rolig 
motorgang.“ Tilbage i 20‘erne var 
den meget populær i England, hvor 
den især gjorde sig bemærket i 
dirty track racing. „Krumtappen er 
helstøbt og den kunne derfor holde 
til strabadserne i de belastende 
race,“ supplerer Thomas, der også 
udlever sin motorinteresse som 
formand for Dansk Motor- og  
Maskinsamling.

Mange detaljer
Det er ren nostalgi for motorentu-
siaster. „Jag skal selv pumpe tryk 

på olien og dosere, hvor mange 
dråber den skal tilføre forbræn-
dingen, fordi der ikke er nogen 
sump, der opsamler og returnerer 
olien,“ forklarer han. „Lygterne er 
karbidlys. Der dannes acetylengas 
i en lille beholder, og vægerne skal 
tændes manuelt.“ Alle blanke dele 
på motor cyklen er nikkel, fordi man 
endnu ikke mestrede at lave krom. 
„Jeg er medlem af den Engelske 
Douglas klub for der er simpelthen 
ikke en dansk klub,“ slutter Thomas, 
der bag sin garage også gemmer på 
et restaureringsprojekt af en serie II 
Land Rover Pick-up. „Så kan jeg jo 
have motorcyklen bag på!“

Douglas E.W. 350 Sport 
Producent: Douglas Engineering 
 Company, Bristol England
Produceret: 1926
 1907-1957 i  
 847.491 eksemplarer
Motor: 2 cylindret langsliggende  
 boxermotor 
 350 cc, 2,75 hp
 3 gear

Den er ganske simpelt så smuk

Bent KlausenBent Klausen Aps

MURERFIRMA

Vi byder Torben velkommen i vores �rma.
Torben fortsætter sit virke som murer, kloakmester og energivejleder i tæt 
samarbejde med os.
Som energivejleder er han klar til at rådgive din virksomhed om energioptimering.

ER NU EN DEL AF

Kratbakken 10, 8586 Ørum Djurs, Tlf. 86381160 www.bentklausen.dk

http://www.bentklausen.dk
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Ildsjælen fra Attrup

„Jeg havde været medlem af bestyrelsen i FC Djurs-
land et års tid, da jeg blev spurgt, om ikke jeg kunne 
tænke mig at være direktør for klubben. Det tyggede 
jeg så lidt på hen over julen. Det var jo et interessant 
projekt. Efter min mening kunne meget gøres anderle-
des og sikkert også bedre. Vi havde mange gode fans, 
men opbakningen fra for eksempel erhvervslivet skulle 
der gøres noget ved, så jeg fandt ud af med mig selv, 
at den opbakning kunne jeg nok ændre lidt på. Så jeg 
slog til,“ fortæller Ronni Didriksen, der altid har været 
interesseret i sport og ikke mindst fodbold. Selv har han 
spillet ungdomsfodbold og seniorfodbold i Østdjurs. 
„Jeg aftalte en to-dages arbejdsuge med klubben, men 
den arbejdsuge har da foreløbig vist sig at strække sig 
over mindst otte dage.“

„Erhvervslivet skulle der gøres noget ved, så jeg 

fandt ud af med mig selv, at den opbakning 

kunne jeg nok ændre lidt på. Så jeg slog til.“

„Det er vigtigt, at vi får aktiveret meget bredere kredse 
på Djursland. Ikke mindst de lokale klubber, kommunerne 
og som sagt erhvervslivet. Det gælder også for musik og 
kultur generelt. Det handler jo om, at Djursland skal gø-
res mere attraktiv. For beboere og tilflyttere. Det synes 
jeg egentlig er en spændende udfordring.“

Et liv som selvstændig
Ronni Didriksen er i dag 44 år gammel. Født i Randers, 
men kom allerede som 10-årig til Djursland. Og der har 
han – bortset fra en afbrydelse på ti år – boet siden. 

Han gik på Rosmus Skole, og her fik han for alvor mu-
sikken ind på livet. Rockmusikken altså. „Det var Rock 
i Rusk. En fantastisk tid dengang i starten af 80’erne. 
Orkestret hed One Xception, og vi fik da udgivet et 
album. Vi var de lokale helte ikke mindst i Grenaa. Mu-
sikmiljøet i Rosmus Skole er stadig stort. Vi er omkring 
20-30 personer herfra, der alle spiller i et eller andet 
omfang.“

Men musikken og skolen var ikke nok for Ronni. 
Energi var der nok af. Sammen med et par ældre 
kammerater satte han allerede som 16-årig diskotek 
Fyrtøjet op i Ebeltoft. Han fik også etableret en døgnki-
osk i Balle. „Jeg lånte 15.000 kroner til en kassekredit 
i Thorsager Andelskasse, og så handlede det om at få 
penge i kassen hurtigst muligt. Man kan vel sige, at det 
var et højrisikolån set fra andelskassens side,“ griner 
Ronni.

I slutningen af 90’erne var internettet for alvor 
begyndt at dukke op. Og flere fandt ud af, hvad 
man også kunne bruge det til. Ronni opdagede, at 
det kunne bruges til billetformidling. Så han åbnede 
BilletMaskinen. Og pludselig solgte han billetter til 
koncerter med Poul McCartney, Bruce Springsteen, 
Rolling Stones og mange flere i Parken.

BilletMaskinen blev solgt videre til TDC og hedder i 
dag BilletLugen, men han har beholdt VIP-Booking.com

VIP-Booking.com er i dag Europas største database, 
når det handler om formidling mellem musikere og 
arrangører over store dele af den vestlige verden. 
Kultur- og koncertarrangører kan ved at abonnere på 
systemet skaffe sig adgang til kunstnernes bookinga-
genter. Ronni har i dag kunder i 50 lande. En glimrende 
forretning med en medarbejder i Malmø, to i England, 
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Musik har altid været en del af hans liv. Men også sport 

har betydet meget. Og så alt muligt andet. Det synes som 

om, han har gjort sine hobbyer til sin levevej. Allerede 

som stor skoledreng var han aktiv erhvervsmand. Nu er 

han også blevet direktør for FC Djursland. Det skal 

Djursland nok få noget ud af. 

to i Tyskland og så to mand på hjemmekontoret på 
Djursland. Rent praktisk foregår det på den måde, at 
firmaet lejer Ronni ud til FC Djursland i de aftalte antal 
dage. 

„Orkestret hed One Xception, og vi fik  

da udgivet et album. Vi var de lokale  

helte ikke mindst i Grenaa.“

Hjemmefronten
I 2009 byggede Ronni og hans kone, Anna Louise 
Thranæs Didriksen, der nok er mest kendt fra TV2, et 
stort, sydstatsinspireret domicil på en nedlagt landejen-
dom i Attrup ved Balle. En imponerende bygning på et 
par etager på en ikke mindre imponerende beliggen-
hed med en pragtfuld udsigt.

Her holder det meste af familien til, der i dag også 
tæller tre børn, en hund og et par heste. 

I en sidebygning finder vi VIP-Booking.com, som 
efterhånden har eksisteret i 15 år. Men også en 
hestestald og et fuldt udstyret og rummeligt køkken. 
Tilsyneladende kan denne bygning også bruges til 
meget andet sjovt. 

Ejerskabet af VIP-Booking.com medfører flere 
udenlandsrejser om året. Det går der en del tid med. 
Så bliver der stadig spillet lidt, selvom det efter Ronnis 
mening godt kunne være mere. „Vi er vel ude at spille 
5-6 gange om året. Sidst var til en personalefest hos 
Aalsrode Tømrerfirma. Det hygger vi os med, og vi 
øver os da stadig ca. hver tredje uge. Det er lidt lige-
som at få sin ungdom tilbage,“ siger han.

Han indrømmer gerne, at han lever af sine hobbyer, 
og det han brænder for. Nu er fodboldklubben kommet 
til. Det bliver livet ikke mindre spændende af, synes han.

Direktør Ronni Didriksen, FC Djursland
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Lederne
Afdelingsformand for Lederne 
i Kronjylland Kirsten Hvid 
Schmidt, er blevet valgt til 
næstformand i hovedorga-
nisationen på årets general-
forsamling i Ledernes Hus 
i København. Kirsten, der til 
daglig er økonomidirektør i 
Grenaa Havn, bliver dermed 
en del af formandskabet for 
den næsten 110.000 medlem-
mer store organisation.

Syddjurs 
Kommune
Kenneth Jensen (45) er tiltrådt 
som ny afdelingschef for 
kultur, planlægning og erhverv. 
Han er uddannet jurist ved 
Aarhus Universitet og har vir-
ket som advokat i en årrække 
inden han i 2000 startede i 
Aarhus Kommune.
Kenneth afløser Tina Degn 
Rasmussen, og skal, ud over 
at varetage driften af den 32 
medarbejder store afdeling, 
søge at styrke servicekulturen 
og dialogen med borgere og 
virksomheder.

LAG Djursland
På den ordinære generalfor-
samling trådte Bent Winkler 
og Vibeke Binnerup ud af be-
styrelsen, mens Jørgen Vest 
Rasmussen blev valgt ind og 
Flemming Petersen genvalgt 
som formand. Bestyrelsen 
konstituerede sig umiddel-
bart efter mødet med Brita 
Mosdal som næstformand og 
kasserer. Forretningsudvalget 
består fortsat af Niels Mors, 
Niels Mygind, Brita Mosdal og 
Flemming Petersen.

Lübker Golf Resort
Henrik Koch (41) er ansat som 
ny adm. direktør for Lübker 
Golf Resort, hvor han afløser 
Niels Vester. Henrik har de 
seneste syv år arbejdet som 
adm. direktør for international 
kapitalfond med hovedsæde i 
Baltikum.
„Henrik besidder solid 
teoretisk, praktisk og ledel-
sesmæssig erfaring, som 
bestyrelsen finder matchende 
den stillede opgave. Han har 
således det meste af hans 
erhvervskarriere arbejdet med 
udviklingsledelse og kompleks 
virksomhedsudvikling med 
udgangspunkt i samspillet 
mellem markedet og produkt-
områder. Vi glæder os til sam-
arbejdet med Henrik, og føler 
os sikre på, at han er den rette 
person til nu at færdiggøre og 
efterfølgende gennemføre en 
ny vækst- og udviklingsplan 
for Lübker Golf Resort over 
de kommende år.,“ udtaler 
bestyrelsesformand Carl Aage 
Nielsen.

Gammel Estrup - 
Herregårdsmuseet
Formand for Region Midtjyl-
land har overtaget formands-
posten i Gammel Estrup 
- Herre gårdsmuseets besty-
relse efter Jørgen Andersen, 
der er udtrådt af bestyrelsen. 
I stedet er økonomidirektør 
Jens Christian Bang, A/S Carl 
Christensen indtrådt. Også 
godsejer Bent lensgreve 
Wedel er skiftet ud med Anne 
Sophie Gamborg.
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Alle data er indhentet i perioden 
26.04.2014 - 28.05.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Allsize Company A/S
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 11,7 (8,2)
Resultat før skat 1,2 -(2,8)
Egenkapital 5,3 (5,0)
Antal ansatte - (-)

Aquadjurs A/S
Langagervej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 39,1 (73,3)
Resultat før skat -20,8 (15,7)
Egenkapital 1.191 (1206,2)
Antal ansatte 28 (29)

B6 A/S
Tøjstrupvej 39, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 12,0 (14,0)
Resultat før skat 2,2 (2,0)
Egenkapital 12,5 (11,1)
Antal ansatte 26 (32)

Bike Toyz ApS
Bakketoften 18, 8541 Skødstrup
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 9,2 (9,7)
Resultat før skat 0,7 (1,0)
Egenkapital 3,1 (2,5)
Antal ansatte - (16)

EL:CON Grenå A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 21,1 (23,9)
Resultat før skat 2,3 (2,8)
Egenkapital 7,1 (7,3)
Antal ansatte 46 (50)

El:Con Innovation A/S
Sortevej 12, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 34,2 (33,5)
Resultat før skat -3,9 -(3,6)
Egenkapital 18,1 (6,1)
Antal ansatte 72 (68)

GP-Tryk A/S
Rugvænget 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 11,8 (12,2)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 4,3 (4,2)
Antal ansatte 22 (24)

Grenaa Bilhus A/S
Trekanten 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 12,4 (13,4)
Resultat før skat 0,9 (1,4)
Egenkapital -0,9 -(1,5)
Antal ansatte - (-)

Grenaa Forbrænding A/S
Kalorievej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 10,1 (7,7)
Resultat før skat 0,5 (0,0)
Egenkapital 0,9 -(0,1)
Antal ansatte 7 (7)

Grenaa Havn A/S
Neptunvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 41,8 (36,9)
Resultat før skat 12,7 (10,7)
Egenkapital 145,2 (132,5)
Antal ansatte 20 (18)

http://www.sparekassendjursland.dk
http://www.nykredit.dk
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Kvadrat-omsætning vokset 
med 300 mio. kr. siden 2009

Ifølge adm. direktør Anders 
Byrie skyldes omsætnings-
stigningen primært en naturlig 
vækst, hvor Kvadrat har 
formået at vokse sig større på 
sine forskellige markeder. En 
del af den 12% større omsæt-
ning i sidste regnskabsår kom-
mer dog som følge af opkøbet 
af den tyske gardin grossist 
Kinnasand. Desværre har det 
også medført, at resultatet er 
faldet en smule, for opkøbet 
har vist sig at kræve lidt flere 
omkostninger end forventet.
„Når man integrerer et opkøb 
i en virksomhed, er der altid 
noget, som ikke går helt som 
planlagt,“ udtaler Anders 
Byriel til Børsen. „Der skulle 
bygges en ny infrastruktur pri-
mært i forbindelse med deres 
it-systemer. Og det havde vi 
ikke budgetteret med.
Kinnasand var på niveau 
med lignende virksomheder 
i Tyskland og Mellemeuropa, 
da vi overtog den. Men vi 
har efterfølgende ønsket at 
løfte deres serviceniveau til 
kunderne, fordi vi mener, det 
bliver et væsentligt konkurren-
ceparameter.“
Modervirksomheden rundede 
sidste år 469 mio. kr. i omsæt-
ning, mens hele koncernen 
nåede næsten 716 mio. kr., 
hvoraf 20 procent nu kommer 

fra Asien. Balancen udviser 
en solid samlet egenkapital 
ultimo året på 150 mio. kr.
Anders Byriel forventer, at 
Kinnasand i 2014 kommer til 
at bidrage med 10 procent til 
den samlede omsætning og 
med 50 procent om fire år – 
og han forventer samtidig en 
fortsat omsætningsstigning i 
2014, nu uden mergifterne i 
forbindelse med opkøbet af 
Kinnasand, så mon ikke indtje-
ningen følger med op i 2014?

Huj A/S
Energivej 22, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 9,3 (8,0)
Resultat før skat 1,6 -(4,7)
Egenkapital 10,1 (8,0)
Antal ansatte 40 (51)

Jiffy A/S
Industrivej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,5)
Resultat før skat 0 -(0,7)
Egenkapital 9,1 (9,1)
Antal ansatte - (-)

L-Tek A/S
Auningvej 91C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 13,4 (6,9)
Resultat før skat 2,9 -(1,0)
Egenkapital 17,5 (15,2)
Antal ansatte 100 (83)

Lindhardt Steffensen Advokater ApS
Østerbrogade 45, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 6,3 (6,4)
Resultat før skat 0,5 (0,6)
Egenkapital 0,7 (0,7)
Antal ansatte 7 (7)

Mc Tag A/S
Nyhåbsvej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 10,4 (9,6)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte 15 (15)

Meng International Agentur ApS
Frellingvej 30, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,2)
Resultat før skat -0,6 -(0,4)
Egenkapital 0,6 (1,3)
Antal ansatte - (-)

Moto Mundo ApS
Allingvej 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,1 (-)
Resultat før skat 0,1 (-)
Egenkapital 0,2 (-)
Antal ansatte - (-)

Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S
Energivej 20A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 19,9 (16,2)
Resultat før skat 1,7 (0,1)
Egenkapital 8,7 (7,5)
Antal ansatte - (-)

Perstrup Beton Industri A/S
Kringelen 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 31,9 (39,1)
Resultat før skat 2,7 (5,0)
Egenkapital 39,5 (36,8)
Antal ansatte 66 (77)

Pharma-Tech A/S
Messingvej 23, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 10,2 (5,4)
Resultat før skat 2,5 (2,0)
Egenkapital 4,4 (2,6)
Antal ansatte 15 (7)

Sparekassen Djursland
Langgade 42, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 70,5 (72,9)
Resultat før skat 6,8 (14,8)
Egenkapital 164,4 (161,4)
Antal ansatte 51 (51)

Stena Line Denmark A/S
Færgehavnsvej 10, 9900 Frederiks-
havn, [Færgevej 1, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 84,9 (77,8)
Resultat før skat 1,6 -(19,8)
Egenkapital 190,8 (191,3)
Antal ansatte 166 (164)

Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S
Rugvænget 38, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 31,2 (27,7)
Resultat før skat 2,6 (0,1)
Egenkapital 21,7 (19,7)
Antal ansatte 49 (-)

Ørsted Murerforretning Jørgen 
Kusk A/S
Bendsvej 1A, 8950 ørsted
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 6,9 (9,7)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital -4,4 -(4,5)
Antal ansatte 16 (15)

Østjydsk Cad-Cam A/S
Industriparken 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,3)
Resultat før skat 0,2 -(0,2)
Egenkapital 2 (1,9)
Antal ansatte - (-)

Kvadrat A/S
Lundbergsvej 10, 8400 
Ebeltoft

Ejere: Kvadrat Holding A/S (Poul 
Erik Byriel, Andres Byriel, Erling 
Vestergaard Rasmussen og 
Mette Rønn Bendix).

Regnskabsafslutning 31.12.2013

Bruttofortjeneste 89,8 (141,5)

Resultat før skat 37,4 (30,4)

Egenkapital 149,9 (128,1)

Antal ansatte 142 (135)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Mindre 
 underskud 
hos Djurs Mad
 Syddjurs og Norddjurs kom-
muners fælles køkken, Djurs 
Mad I/S, ser ud til at være på 
vej mod bedre tider. Regn-
skabet for 2013 udviser et 
underskud på 188.000 kr. mod 
et underskud på 900.000 i 
2012. Underskuddet fordeles 
i forhold til kommunernes 
omsætning, således af Nord-
djurs skal af med 106.000 
kr. mens Syddjurs slipper 
med 82.000. „Der venter os 
masser af udfordringer med 
at få driften i Djurs Mad til i 
det mindste at kunne balan-
cere,“ siger Harald Grønlund, 
nyvalgt medlem af Norddjurs 
kommunalbestyrelse og 
udpeget medlem til at vare-
tage kommunens interesse 
i produktionskøkkenet. Han 
tør dog melde ud, at driften i 
det mindste skal kunne hvile 
i sig selv, når den nuværende 
bestyrelse træder af.

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

http://www.mercatus.dk
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Camp: Havets Muligheder – 
Fremtidens vækst
11-12. juni kl. 13.00-13.00 på Kystvejens 
Hotel og Konferencecenter A/S, Kystvej 
26, Grenaa. 
Vil du i kontakt med din drømmekunde? 
Vil du vide præcis, hvordan de tænker, 
og hvad du skal fokusere på for at få 
dine varer og services „på hylderne“? 
Tre spændende virksomhedsspor, samt 
lærerige oplæg og workshops: Fødevarer, 
off-shore og kreative erhverv.
Deltagelse og overnatning er gratis, men 
efter først-til-mølle-princippet.
hgb@norddjurs.dk

Gratis foredrag om stress
12. juni kl. 14.00-15.30 på Kystvejens 
Hotel og Konferencecenter A/S, Kystvej 
26, Grenaa. 
Foredrag ved stresskonsulent Kirsten 
Kristensen: Hvordan du OPDAGER en 
stresset medarbejder? Hvordan du får det 
SAGT? Hvad der kan gøres for at komme 
på FORKANT?
Tilmelding: senest 6. juni 2014 på tlf. 
2369 7260 el. kontakt@kirsten-k.dk

Iværksættercafé
30. juni 2014 kl. 17.00 - 19.00 på 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter 
A/S, Kystvej 26, Grenaa.
Mød andre iværksættere og få 
individuel rådgivning af kompetente 
erhvervsrådgivere, der har stor erfaring i 
at hjælpe iværksættere med at komme 
godt i gang. Gratis.
Info: www.startvaekst-norddjurs.dk

Apro Wind A/S
Lauge Fredhave og Henrik 
Møller-Jensen har solgt deres 
aktier i Apro Wind A/S til kapi-
talfonden Via Venture Part-
ners, der indgår i ATP-koncer-
nen. De to stiftere beholder 
et mindre ejerskab samt en 
bestyrelsespost i selskabet, 
som også adm. direktør Esben 
Schmidt er medejer af.
I samme ombæring har Henrik 
Møller-Jensen solgt sin ejer-
andel af Apro Danmark ApS, 
der servicerer porte og kraner, 
til Lauge Fredhave og Morten 
Jakobsen.

LB Consult
Det rådgivende ingeniørfirma 
LB Consults afdeling i Aarhus 
er flyttet fra Åboulevarden 18, 
1. sal til nye lokaler i Øster-
gade 30, 1. sal.

Kattegatcentret
Kattegatcentret er blevet opta-
get som fuldgyldigt medlem 
af verdens største og mest 
anerkendte zoo- og akvarie-
organisation EAZA (European 
Association of Zoos and 
Aquaria).
„Vi har lagt et enormt stykke 
arbejde i optagelsen i EAZA, 
der har meget strenge op-
tagelseskriterier. For et par 
måneder siden indsendte vi 
en omfattende ansøgning, der 
blandt andet indeholdt et langt 
spørgeskema plus 17 bilag, 
som alt sammen dokumente-
rede Kattegatcentrets seriøse 
måde at arbejde på,“ fortæller 
direktør Bjarne Klausen.
Medlemsskabet har stor 
betydning for centrets 
fremtidige udvikling, da det 
nu bliver langt nemmere at 
etablere samarbejde med 
andre akvarier, når det handler 
om udveksling af dyr og det 
vigtige avlsarbejde.

Kolind Slagteren 
Slagtermester Johannes Friis 
har valgt at gå på efterløn 
efter 23 år som indehaver. 
Butikken er blevet overtaget 
af et lokalt par, Lone Hald 
og Jan Thomsen. Jan har 
været slagter i SuperBrugsen 
i Kolind samt slagtermester 
og souschef i SuperBrugsen 
i Auning, mens Lone har 
mange års butikserfaring. „Vi 

har udvidet sortimentet og har 
som noget nyt indført dagens 
ret,“ fortæller Jan Thomsen, 
der også er leveringsdygtig i 
smørrebrød. 

AquaDjurs
Vand- og spildevandsselska-
bet AquaDjurs har lavet en 
aftale med skoletjenesten 
i Norddjurs Kommune, der 
betyder, at skolerne kan få 
betalt transporten, og det får 
flere ud af klasseværelserne. 
Tidligere har skoletjenesten 
kun haft kulturinstitutioner 
som museer og oplevelsesat-
traktioner på programmet, 
men i efteråret kom renovati-
onsselskabet RenoDjurs med, 
og nu også AquaDjurs. 
„Vi har meget at byde ind 
med, som kan koble praktisk 
undervisning med teori. Det 
kan være alt fra at forstå 
de udfordringer, vi har med 
klimaforandringen, til at lære 
at spare på vandet og på det, 
de putter i toilettet,“ siger 
direktør Palle Mikkelsen, 
AquaDjurs.

Nye selskaber
CVR-NR:
35861475  GRANTEK ApS ........................................................................................ 28.05.2014
35860290  JL BYG & ENTREPRENØR ApS .............................................................. 27.05.2014
35851410  PRINTING TECHNOLOGY DENMARK ApS ............................................. 14.05.2014
35854894  SAPA SUSHI & WOK ApS ....................................................................... 21.05.2014

Selskabsændringer
CVR-NR: 
32282830  A/S PERIDOT .............................................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 14.04.2014
31067669  ANKERSTJERNE BYGGEFIRMA ApS .............. Anmodning om opløsning 06.05.2014
17836749  AUNING TRÆTRANSPORT ApS ................ Konkursbeh. afsluttet, opløst 12.05.2014
34080933  AQUAFOS ApS ....................................................... Konkursdekret afsagt 20.05.2014
10085683  FLEXBYG ApS ............................................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 22.04.2014
30896637  IMA CONSULT ApS .................................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 22.04.2014
26484235  J.H. ApS ...................................................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 22.04.2014
16923281  LIVSSTILSCENTER EBELTOFT ApS ........... Konkursbeh. afsluttet, opløst 13.05.2014
33883617  LYKKEGÅRDEN A/S .................................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 12.05.2014
33883625  LYKKEGÅRDEN ØKO A/S ........................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 12.05.2014
33066406  NIELSEN AF 9.JULI 2010 ApS .................................Opløst ved erklæring 02.05.2014
31893275  SELSKABET AF DEN 9/10 2013 ApS ...................... Konkursdekret afsagt 29.10.2013
26850231  STILLING MINI FRAGT ApS ........................................... Likvidation vedt. 13.05.2014
34715815  T K ENTREPRENØR ApS ................................. Anmodning om opløsning 06.05.2014
34715815  T K ENTREPRENØR ApS .............................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 19.05.2014

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Thorfisk vækster med tab, 
men forventer sorte tal i 2014
Norway Seafoods med ho-
vedsæde i Grenaa, der bl.a. 
sælges i detailhandelen under 
navnet Thorfisk, har øget 
omsætningen med 67 mio. kr. 
til det imponerende rekordtal 
531 mio. kr., men desværre 
gik resultatet den forkerte vej 
i 2013. Resultatet af den pri-
mære drift faldt fra minus 2,6 
mio. kr. til minus 10,5 mio. kr.
Direktør Rami Haug Khoury er 
ikke tilfreds med resultatet, 
der især skyldes voldsomme 
stigninger i laksepriserne 
i 2013 og den skærpede 
konkurrencesituation. Han 
oplyser, at der er reduceret 
i personalet – ligesom der 
arbejdes på at effektivisere 
produktionslinjerne.
Efter pæne positive resultater 
gennem finanskriseårene 
kan det vække bekymring, at 
resultaterne både i 2012 og 
2013 har været negative. 
Der er dog genansat medar-
bejdere i år, så medarbejder-
staben stadig tæller godt 200, 

og ledelsen anser også stadig 
selskabet for at være velkon-
solideret med en egenkapital 
på knap 30 mio. kr. pr. 31. 
december 2013, svarende til 
en soliditetsgrad på 22,6%. 
Ledelsen forventer faktisk 
med sin markedsposition og 
økonomiske styrke at kunne 
fastholde og udbygge sine 
relationer med de førende 
grossister og supermar-
kedskæder i Europa. Derfor 
forventes resultatet af ordinær 
primær drift for 2014 igen at 
blive positivt.

Norway Seafoods A/S
Nordre Kajgade 7, 8500 Grenaa

Ejer: Norway Seafoods As 
(Norge).

Regnskabsafslutning 31.12.2013

Bruttofortjeneste 36,5 (32,9)

Resultat før skat -7,6 -(7,1)

Egenkapital 29,7 (37,1)

Antal ansatte - (211)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Erhvervsprisen 2014 til Schjerning i Ebeltoft
Formand Ole Sørensen afslørede på 
Erhvervsrådet generalforsamling, at 
bestyrelsen havde valgt at pege på 
farve- og limproducenten Schjerning 
som modtager af årets Erhvervspris. 
Prisen blev overrakt til direktør Jan 
Frandsen med følgende motivation:

„Schjerning er en virksomhed 
som arbejder markedsmæssigt, ta-
ger konkurrencen op på det interna-
tionale marked, med udgangspunkt 
i at levere miljørigtige produkter. 
Endvidere blev virksomhedens ge-
nerationsskifte løst til alles tilfreds-

hed, således at firmaet kunne blive i 
vores del af Storaarhus.

Genvalg til  
bestyrelses- 
medlemmer
Harald Grønlund, Flex Line, arkitekt 
Poul Erik Clausen og Ole Sørensen, 
Rejsecenter Djursland blev alle 
genvalgt til bestyrelsen uden mod-
kandidater.

Bag kulisserne med Peter Bavnshøj
Med Norddjurs ErhvervsNet som ini-
tiativtagere til virksomhedsbesøget 
på Dansk Landbrugsmuseum i maj 
måned, fik omkring 20 deltagere 
mulighed for at blive opdateret på 
dansk landbrugs historie, både inde, 

ude og bag kulissen. Efter et lille 
traktement var der stor ros, aner-
kendelse og tydelig stolthed over at 
vi har en museumsattraktion af det 
format.

Idéer til  
arrangementer  
er velkomne
Bestyrelsen siger tak til alle virk-
somheder der åbner dørene for vore 
arrangementer. Har din virksomhed 
noget i gerne vil dele med med-
lemmerne, så tag gerne kontakt til 
bestyrelsen. Vores mission er bl.a. 
at sørge for, at der bliver mulighed 
for at netværke, og give inspiration. 
Bestyrelsen modtager gerne input til 
emner for arrangementer, og hører 
gerne fra virksomheder der har lyst 
at invitere indenfor.
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Bliv medlem af Djurslands Erhvervsråd
Bliv en del af vores virksomhedsnetværk med over 200 medlems-

virksomheder og bliv inviteret til spændende virksomhedsbesøg og 
aktuelle temaarrangementer.

Kontingent kun 880 kr./år incl. moms (op til 9 medarb.)

Se mere og meld dig ind på  

www.djurslandserhvervsraad.dk

Brygmann-tips til at blive mere kreativ
Komiker, skuespiller, komponist 
og musiker Martin Brygmann 
underholdt de fremmødte cirka 70 
virksomhedsfolk plus nogle gæster 
efter generalforsamling og spisning. 
Han formåede at få smilet frem 
hos de fleste – og vi fik også et par 
tips til, hvordan vi kan blive bedre 
til at katalysere vores kreativitet i 
hverdagen:

„Når I skal i gang med proces-
sen med at udvikle idéer, så tag ja 
hatten på til ALT. Den opadgående 
spiral er vigtig for skabelsen af idéer, 
så lad være med at skyde dem ned 
fra starten, uanset hvor tåbelige de 
virker.

Brug forskellige metoder i proces-
sen – vær ikke bange for at ekspe-
rimentere. Jeg indtaler f.eks. alle 

idéer på min telefon – og skriver 
dem senere op på en lang 
liste.“

Martin refererede til Walt 
Disneys brainstorming metode 
med tre rum: Dreamer, Realist 
og Spoiler som en måde at 
styre processen på.

„Begrænsninger og ben-
spænd er inspirerende se-
nere i processen – og 
jeg er f.eks. helt vild 
med dokumentarfimen 
„De fem benspænd“ af 
Lars von Trier og Jørgen 
Leth, der byder på en 
ren opdagelsesrejse i 
filmens skabelsesver-
den.“ (filmen kan ses på 
www.filmstriben.dk, red.)



Malermester Michael Tipsmark får 
sat telefonen på lydløs og fortæl-
ler engageret firmaets historie, der 
rækker helt tilbage til 1910. „Her er 
stolte faglige traditioner og virksom-
heden er tre gange gået i arv fra 
mester til svend,“ uddyber Michael, 
der selv er udlært i firmaet, blev 
kompagnon i 1990 og overtog helt 
i 1992.

„Vi sætter farver på  

både ude og inde“

Kvalitet og kapacitet
Malerfirmaet udfører alle typer 
maleropgaver for virksomheder, 
institutioner og private. „Vi sætter 
farver på både ude og inde,“ smiler 
Michael, der har fokus på, at både 
kvalitet og service skal være helt i 
top. „Det er både små opgaver hos 
private og de helt store fag- eller 
underentrepriser vi leverer. Vi er 
fleksible og har en betydelig kapaci-
tet. Derfor kan vi byde ind på store 
entrepriser og på opgaver, der skal 
løses i en fart.“

På Djursland er Tipsmark for 
tiden blandt andet i gang med en 
række større opgaver: renoverin-
gen af Dronningens Ferieby, B45‘s 
afdeling på Bakkehegnet og Grenaa 
Sundhedshus. „Vi er også „husma-

lere“ hos nogle virksomheder, bl.a. 
Dupont i Aarhus, hvor vores folk er 
sikkerhedsgodkendte, og Sallings 
dekorationsafdeling.“

På hovedafdelingen i Grenaa er 
der desuden en sprøjteafdeling, der 
løser mindre industriopgaver, maler 
inventar og køkkenlåger mv.

Trofaste medarbejdere
Michael har selv en stor del af 
kundekontakten, men får hjælp af 
en række nøglepersoner. „Det er 
bygget op på den måde, at vores 
serviceleder Lise Hougaard styrer 
de opgaver, vi har for boligselska-
berne med flyttesyn mv. Projekt-
leder Lone Pedersen styrer vores 
større opgaver og entrepriser, og 
konduktør Helle Killendal er daglig 
leder af vores afdeling på Lystrupvej 
i Aarhus.“

„Derfor er det ekstra 

dejligt, at vi har holdt 

mange ti års jubilæer.“

Malermesteren fortæller, at han 
anser medarbejderne som grund-
stammen i virksomheden. „Derfor 
er det ekstra dejligt, at vi har holdt 
mange ti års jubilæer, og vi har 
endda en medarbejder, der har væ-

ret her i mere en 40 år. Faktisk var 
han svend allerede, mens jeg selv 
stod i lære.“

Malerbutik
Tipsmark driver i tilknytning til 
malerværkstedet en farvehandel 
med maling, tilbehør og værktøj. 
Idéen med butikken er klar. „Vi 
sælger den maling, vi selv bruger,“ 
pointerer Michael, der derfor kan 
stå 100 procent inde for kvalite-
ten. Også her er kunderne både 
virksomheder, institutioner og pri-
vate. Det er Lene Tipsmark, der 
sammen med den farverige 
Ara papegøje Sofus, er 
chef i malerbutikken. 
„Vi er altid klar med 
professionelle råd 
til de kunder, der 
selv vil i gang 
med penslen,“ 
fortæller hun, og 
understreger at 
der er mange 
fordele ved, at 
drive butik og 
malerforret-
ning sammen. 
„Ved alle ikke 
specialtonede 
farver kan 
man retur-
nere større 
rester, og 

Der skal  
farver på

Det er fredag middag 

og telefonerne gløder. Tonen 

er munter og ligefrem, og der hersker en 

kontrolleret hektisk stemning i hovedkvarteret 

hos Malerfirmaet Tipsmark. Der skal holdes 

styr på godt 35 mand, der er ude på et væld af 

forskellige opgaver på Djursland og i Aarhus.
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vi har også næsten altid en slat 
stående, hvis det er det, der er brug 
for.“ Parret har netop fået enefor-
handling på Djursland af kvalitets-
produkter fra en ny leverandør. 

Lokalt ansvar
Der er altid blevet udlært lærlinge 
i firmaet. „Det er en del af vores 
politik at uddanne nye malere. Det 
kan ikke nytte at pive om somme-
ren, fordi der mangler folk,“ mener 
Michael, der også glæder sig over, 
at det er blevet nemmere at finde 
gode lærlinge blandt både piger og 
drenge. „For få år siden ville alle 
drengene være 

tømrere eller blikkenslagere, men 
det har heldigvis ændret sig.“

„Det er en del af vores 

politik at uddanne nye 

malere.“

I det hele taget er Michael aktiv 
i lokalområdet. „Det er vigtigt at 
have et godt netværk lokalt, og jeg 
har været næstformand 
i Grenaa 

Håndværker- og Industriforening i 
en årrække,“ slutter malermeste-
ren, der også er aktivt medlem af 
Lions Club i byen.Der skal  

farver på
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Michael og Lene Tipsmark, Malerfirmaet Tipsmark



Kvalitet og Omtanke
 

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

Benyt dig af jobkonsulenternes viden om de 
forskellige job-ordninger, når du har behov 
for en ny medarbejder.

Kontakt os på 8959 2000
eller jobcenter@norddjurs.dk

På udkig efter ny medarbejder?

Revalidering

Voksenlærling

Lærling/elev

LøntilskudsjobFleksjob

Virksomhedspraktik

Ordinært job

Skånejob

Trekanten 52 8500 Grenaa Tlf. 86 32 38 88
Dalgårdsparken 1 8543 Hornslet Tlf. 86 32 38 00

•  Vi tilpasser os dit behov

•  Vi maler mens du arbejder

•  Kvalitet til tiden

•  Vi kommer ud og rådgiver og 
    vejleder i din virksomhed

•  Certificeret overfladebehandling 
    med brandhæmmende maling

•  Sprøjteværksted

•  Alle produkter er eu-miljømærkede

•  Farvehandel med fagudannet    
    personale

DU FÅR LØST DINE 
MALEROPGAVER HOS OS

Bagerst: projektleder Marianne Johnsen og bestyrer Irene Andersen
Forrest: indehaver Dorte Madsen og malermester Søren Madsen

http://www.lsalaw.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.malerfirmamadsen.dk

