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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
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DJURS WIND POWER
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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
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UNDGÅ EN 
SYGEMELDING 
– og få sygemeldte hurtigere tilbage

Vælg en stærk
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www.djurslandsbank.dk

LO
K
A
L O

G
 E

N
G

A
G

E
R
E
T

Tlf. 7070 1208 | Tingvej 36, 8543 Hornslet | www.hornslet-bogtrykkeri.dk

HORNSLET
BOGTRYKKERI

…vi trykker meget mere end bøger! 

Kvalitet og Omtanke
 

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

http://www.davai.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.kirsten-k.dk
http://www.jkvist.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.hornslet-bogtrykkeri.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.mercatus.dk


 4 Hjælp til det lokale erhvervsliv er på vej
Det her er, hvad man kalder et godt tilbud: Norddjurs og Syddjurs kommuner 
er blandt de kommuner, der kan få hjælp til kompetenceudvikling fra de ældste 
studerende i alle uddannelsesinstitutioner i Aarhus. Handler det om økonomi, it, 
teknik, jura, kommunikation, markedsudvikling – eller noget helt andet, så står 
unge, veluddannede mennesker på spring. Og så er det næsten gratis.

 7 DER: 31,2 %, succes eller fiasko
 8 Nyt bestyrelses kursus på Djursland

De fire lokale virksomheder DJURS Wind Power, Ernst & Young, Djurslands Bank 
og Lindhardt Steffensen Advokater er gået sammen om at tilbyde kursusrækken 
„Bedre bestyrelse på tre dage“.

 10 Er din virksomhed sikret i forhold til 
forsikringspapirerne?

 12 Nåle kan fjerne stress
 15 Arbejdsbriller skaber bedre arbejdsforhold 

og nedsætter sygefraværet
 18 Bilen&Bossen: 41 år gammel, men med 

selealarm, centrallås, klimaanlæg og 
automatgear
Da Henrik Bøgild Nielsen, International Furniture A/S i Ramten, overtog en  
Mercedes SL 450 fra 1973, gik en drøm i opfyldelse fra han var knægt. En meget 
tung bil, der internt blev kaldt Der Panzerwagen, og som faktisk krævede en V8 
motor for at kunne flytte sig med en vis fart. 

 20 Nyt tiltag hos HN Autocenter A/S i Kolind

 23 Den nye boss hos Lübker Golf Resort
Personprofil CEO Henrik Koch, Lübker Golf Resort [forsidefoto]  
Han har været lidt rundt omkring. Boet og arbejdet flere år i såvel Luxembourg 
som i Baltikum, hvor han har været beskæftiget med udviklingsledelse og kompleks 
virksomhedsudvikling på højeste niveau. Nu er han hjemme igen, hvor han privat 
har bosat sig i Randers, og hvor han også er født. Det har han det fint med.

 24 Ajour – kalender – navne – selskaber 
regnskaber – ledighed – boligmarked

 25 FC Djursland får os på landkortet!
Erhverv Djursland er effektiv og målrettet BtB kommunikation til 
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele 
Djursland. 83% af modtagerne kender magasinet og deraf læser 90% 
det – 68% endda altid eller ofte (læserundersøgelse 2011). 
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Ifølge erhvervskoordinator Julie 
Kolind fra Studenterhus Aarhus, så 
har ordningen to sider. For det første 
kommer det små og mellemstore 
virksomheder til gode. I Region 
Midtjylland er det de 11 østvendte 
kommuner, der er med i ordningen. 
For det andet så lærer den enkelte 
studerende at være på en rigtig 
arbejdsplads og her opnå erfaring 
og et netværk, som forhåbentlig om 
kort tid kommer dem til gavn, når 
de selv skal ud og søge job. Ofte 
kan praktikjobbet, studiejobbet eller 
praktiksamarbejdet være årsagen til, 
at det netop er her, man får sit første 
„rigtige“ arbejde.

Studenterhus Aarhus, der er en 
privat forening og ikke underlagt 
universitetet, blev valgt til at stå i 
spidsen for brobygningsinitiativet. 
Business Region Aarhus er op-
dragsgiveren og dækker til en start 
udgifterne. Initiativet blev formali-
seret ved årsskiftet med det formål 
at gøre det let for virksomhederne 
at komme i kontakt med de stude-
rende, og det er meningen, at der 
skal sættes 10 forløb i gang i hver af 
de 11 kommuner, hvilket vil sige, at 
målet er at komme op på 110 forløb.

Sådan er ordningen
„Jeg tager selv ud og besøger den 
enkelte virksomhed,“ fortæller 
Julie Kolind. „Her taler vi om, hvilke 
behov man har på den pågældende 
arbejdsplads, hvilken baggrund, 
den studerende skal have, om det 
skal være en praktikantordning, et 
studiejob eller om det er noget, der 
skal indgå i et projektsamarbejde. 
Søger en virksomhed for eksempel 
kompetencer inden for kommuni-
kation, så skal vi jo snakke om, der 
måske er behov for ajourføring af en 
hjemmeside eller en helt ny, om der 
eventuelt skal laves pressemeddelel-
ser eller nyhedsbreve – eller et helt 
nyt design af virksomhedens profil 
udadtil. Det kan måske også være 
interessant at nævne her, at vi har 
studerende fra stort set alle egne af 
verden. Ønsker man at komme ind 
på det kinesiske marked, kunne det 
da være en idé at få en studerende 
fra Kina til at sætte en proces i gang 
for at undersøge markedet.“

Et praktikforløb er typisk 4-6 må-
neder. Som udgangspunkt udarbej-
der virksomheden et stillingsopslag, 
som Julie Kolind gerne hjælper med, 
og så er det hendes job at finde den 
helt rigtige kombination af kompe-
tencer på de relevante uddannelser, 
hun har til rådighed. Derefter sendes 
stillingsopslaget ud til disse studie-
retninger. Hun fortæller videre, at 
det naturligvis er virksomheden selv, 
der ansætter den person, de findes 
mest egnet til opgaven.

Ordningen styres i nogle kommu-
ner af kommunerne selv, men ofte 
er opgaven sendt videre til de lokale 
erhvervsråd, som er i stand til at 
rådgive virksomhederne.

Økonomien
Som nævnt er forløbene foreløbig 
gratis. Men der bliver da set med 
positive øjne på, at transporten af 
den studerende til 
virksomheden bliver 
dækket. Ønsker den 
enkelte virksomhed 
at give en ekstra 
skilling, så er det ikke 
noget hverken Busi-
ness Region Aarhus 
eller Studenterhus 
Aarhus vil blande sig 
i. Det er og bliver en 
frivillig sag.

Julie Kolind, Studenterhus Aarhus, 
gør til sidst opmærksom på, at alle 
er velkomne til at kontakte hende 
indledningsvis for yderligere oplys-
ninger. 

Camping Fatter, Bjarne Nielsen, 
Auning Camping
„Jeg synes, det er et kanon godt ini-
tiativ, og jeg fatter simpelthen ikke, 
at når de højere uddannelser rækker 
en hånd frem, at der så ikke er mere 
interesse for det, end vi så ved intro-
duktionsmødet. Det var faktisk ikke 
var særlig godt besøgt. Jeg regner 
med, at jeg ansætter en praktikant 
som kommerciel programmør helt 
uden fordomme. For noget helt 
nyt skal til. Vi skal her på camping-
pladsen have lavet et anderledes 
bookingsystem. De programmer, 
der er på markedet, synes jeg har 
fordele, men bestemt også ulemper. 
Ved at lave mit eget system forven-
ter jeg, at vi kan undgå ulemperne. 
Der er opslag for de studerende to 
gange om året, og jeg regner med, 
at jeg kan påbegynde et samarbejde 
i begyndelsen af næste år.“

Charlotte Leth, Carlottas Village, 
Hornslet
„Christina, der læser til multimedi-
edesigner, begyndte hos os den 12. 
august og bliver til og med decem-
ber. Hun er i fuld gang, og det er vi 
glade for. Praktikopholdet bliver også 
en del af uddannelsen, som afslut-
tes inden så længe. Opgaven hos os 
består blandt andet i at få opdateret 
og ajourført carlottasvillage.dk og så 
at se at få gang i de sociale medier 
som f.eks. Facebook. Dertil vil der 
også komme nogle marketingop-
gaver. Vi synes, det er en rigtig 
god idé, at de højere uddannelser i 
Aarhus stiller deres kompetencer til 
rådighed for os.“

Erhvervsudvikling

Hjælp tIL DEt LOkALE 
ERHVERVSLIV ER På VEJ„Det kan måske også 

være interessant 
at nævne her, at vi 
har stuDerenDe fra 
stort set alle egne af 
verDen.“
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Gratis administrationsgebyr
DJURSLAND  Der skal ikke betales administrations-
gebyr for erhvervsaffald på Djursland, som det el-
lers er blevet oplyst. Blandt andet fordi gebyret på 
80 kroner er for dyrt at opkræve. Dansk Byggeri har 
imidlertid i deres seneste landsdækkende undersø-
gelse brugt det nævnte beløb. Denne oplysning har 
man ikke kunnet nå at rette i undersøgelsen. 

Vær med i kulturnatten
DJURSLAND  Nu er tiden kommet til at Djurs-
lands foreninger, kulturinstitutioner, haller, kirker 
og andre skal beslutte sig for, hvad de kan bidrage 
med ved Kulturnat fredag den 10. oktober. „Vi 
håber, at mange aktører melder sig på banen så 
gæster og borgere på Djursland kan få en sjov, 
spændende og levende aften,“ siger kulturkon-
sulent Johan Legarth i Norddjurs Kommune. 
Norddjurs og Syddjurs kommuner hjælper gerne 
med rådgivning, PR osv. Tilmeldingsfristen er den 
14. september. 

Stadig penge til nedrivning
NORDDJURS  Mange af de penge, som staten 
har bevilget til nedrivning af faldefærdige huse er 
godt på vej til at blive brugt. Randers Kommune 
har fået 2,4 mio. kr. og Syddjurs 2,6 mio. I Nord-
djurs Kommune har 61 søgt om at få revet deres 
hus ned, og flere er allerede blevet jævnet med 
jorden. „Vi er kommet rigtig langt med det, men 
som sagt har vi stadig 1,5 mio., så man skal bare 
komme ud af busken og henvende sig til forvalt-
ningen,“ siger Jens Meilvang, der er formand for 
Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune.

Skruer op for lastbilafgangene
DJURSLAND  Mols-Linien har det seneste år 
mangedoblet antallet af lastbiler om bord på 
hurtig færgerne, og stadig flere vognmænd vælger 
at sende gods over Kattegat.
Det har fået rederiet til at sætte farten op på de 
særlige fragtafgange, så Kattegat kan krydses på 
70 minutter mod tidligere tre timer. Samtidig er 
afgangstiderne ændret, så der sejles fra Aarhus kl. 
19.00 og fra Odden kl. 20.45, ligesom vognmæn-
dene nu kan sende løstrailere med hurtigfærgerne 
allerede fra kl. 14.00 på de ordinære afgange. 

Ny sponsor til FC Djursland
DJURSLAND  Selv om FC Djursland er rykket 
ned i Danmarksserien, så er Grenaas største 
privatejede erhvervsvirksomhed gået ind som 
sponsor. Det drejer sig om HSM Industri A/S, der 
med 225 medarbejdere står bag. „Vi er rykket fra 
2. division og ned i Danmarksserien, og allige-
vel forøger vi med denne aftale vores samlede 
sponsorøkonomi. Det siger noget om den lokale 
opbakning til FC Djursland, og det gør mig utrolig 
stolt og fuld af håb om en god fremtid for klub-
ben,“ siger klubbens direktør, Ronni Didriksen, 
som tilføjer at ingen af sidste års sponsorer har 
forladt samarbejdet. 

Erhvervskoordinator Julie Kolind og praktikant Mona Madsen

Det her er, hvad man kalder et godt tilbud: Norddjurs 
og Syddjurs kommuner er blandt de kommuner, 
der kan få hjælp til kompetenceudvikling fra de 
ældste studerende i alle uddannelsesinstitutioner i 
Aarhus. Handler det om økonomi, it, teknik, jura, 
kommunikation, markedsudvikling – eller noget helt 
andet, så står unge, veluddannede mennesker på spring. 
Og så er det næsten gratis.

Hjælp tIL DEt LOkALE 
ERHVERVSLIV ER På VEJ
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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
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På Food Festival
DJURSLAND  Dansk Landbrugsmuseum og 
Østjyllands Spisekammer repræsenterede 
Djursland på årets Food Festival i Aarhus, hvor de 
var placeret sammen med en klynge af østjyske 
fødevareproducenter.
Der var uddeling af smagsprøver og gæsterne 
kunne stifte bekendtskab med næsten glemte 
retter fra det østjyske.

Vindmølle messe
DJURSLAND  Otte virksomheder fra erhvervs-
samarbejdet Djurs Wind Power udstiller på den 
europæiske Wind Energy Hamburg messe.
Målet er at tiltrække nye kunder og ordrer, ikke 
mindst via virksomhedernes indbyrdes samar-
bejde der gør, at de er i stand til at tilbyde hele 
leverandørpakker.
Udstillerner er Djuma Industri A/S, Davai A/S, 
Apro Wind A/S, Grenaa Motorfabrik A/S, Øer A/S, 
R&D A/S, Grenaa Havn A/S og Seasight Steel A/S. 

Djursland mad i hollandsk TV
DJURSLAND  Øl fra Ebeltoft Gårdbryggeri, selv-
høstet tang og æbleflæsk lavet i samarbejde med 
Martin Meineche er nogle af de fødevarer og ret-
ter en halv million hollandske TV-seere kommer til 
at stifte bekendsskab med, når kok og studievært 
René Pluijms udsendelse ruller over skærmen i 
efteråret.
Udsendelsen hedder Pluijms Eetbare Wereld 
 (Pluijms spiselige verden) og optagelserne har 
fundet sted rundt om på Djursland i samarbejde 
med Destination Djursland.

Stafet for Livet
RØNDE  Der var god opbakning både blandt spon-
sorer og deltagere til årets Stafet for Livet i Rønde, 
der har til formål at samle penge ind til Kræftens 
Bekæmpelse. Flere end 130 virksomheder har på 
den ene eller anden bakket op om projetet, der 
før starten havde fået tilmeldt omkring 50 hold og 
flere end 1.200 deltagere. Det er ottende år stafet-
ten løber af stablen, og sidste år blev der skabt et 
overskud på godt 340.000 kr.

Skal undgå højresvingsulykker
DJURSLAND  På Tradium Ring Djursland er 
der netop etableret en øvelsesbane til lastbil-
chauffører, så de bliver bedre til at undgå 
højresvings ulykker.
Samtidig lanceres et nyt undervisningsmateriale, 
som sammen med øvelsesbanen skal medvirke til 
at forebygge højresvingsulykker.
„Det er hensigten, at deltagerne opnår en forstå-
else for et hensigtsmæssigt handlingsmønster 
i forhold til disse manøvrer i trafikken, herunder 
at tage højde for køretøjets blinde vinkler, og 
hvordan disse kan reduceres bl.a. ved at spejlene 
indstilles korrekt,“ siger uddannelsesleder John 
Brødløs, Tradium Ring Djursland.

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2014

DEBAtMøDE OM 
iNfrAStruktureN 
på DjurSlAND
Trine Gregorius holder styr på 
tropperne, når markante lokale 
erhvervsfolk skal krydse klinger med 
tre lokale folketingsmedlemmer og 
borgmestrene fra Odsherred, Ran-
ders, Favrskov, Aarhus, Norddjurs 
og Syddjurs.

Erhvervsrådet lægger op til 
debat over temaet „For enden af 
motor trafikvejen år 2017“: Hvad er 
vigtigst, når vi skal udvikle vores 
virksomheder på Djursland?

Alle medlemmer er velkomne til 
at komme og opleve – og tage del i 
debatten.

Debatten vil foregå stående ved 
caféborde midt i afgangshallen, 
og erhvervsrådet sørger løbende 
for forfriskninger rundt på bordene 
under debatten.

ERHVERVSRåDEt tIL fOlketiNget
Den 4. november kan du komme 
med på heldagstur til Borgen med 
tidlig busafgang fra Djursland.

Vi får rundvisning og indblik i 
arbejdet på Borgen og skal følge en 
debat i folketingssalen.

Nærmere detaljer om turen i  
næste måned, men du sikre 
dig plads med en uforpligtende 
forhånds tilmelding allerede nu til:  
lene@djurslandserhvervsraad.dk

„For enden af 
motortrafikvejen år 2017“
Tirsdag d. 23. september kl. 
15.30 i Afgangshallen, Aarhus 
Lufthavn.

Tilmelding senest tirsdag d. 16. 
september til Lene Nielsen,  
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Deltagelse er gratis for medlemmer af 
Djurslands Erhvervsråd. 

Ikke medlemmer, samt tilmeldte der 
udebliver, faktureres kr. 150,- pr. pers.

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

Advertorial
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31,2 %, SucceS ELLER fiASkO
Over 31 % af nyuddannede akade-
mikere går ledige efter det første år, 
det er det højeste tal nogensinde. 
Det er resultatet af en ambitiøs mål-
sætning der grænser til det naive. 
Dette skræmmende tal må og skal 
få de ansvarlige til at råbe vagt i ge-
vær, specielt når der nu er valide tal 
for, at der vitterlig er problemer med 
at skaffe arbejdskraft i de erhverv 
der producerer og tjener klingende 
mønt ind til velfærds danmark.

På Djursland kan vi godt glæde 
os en lille smule over at vi rent 
faktisk har en større andel der tager 
erhvervsuddannelser. På landsplan 
er det under 20% men på Djursland 
er det nærmere 30%. Jeg har også 
store forventninger til den ændrede 
fokus fra vejledningssystemet, 
herunder UU, hvor der gøres en 
større indsats for at få flere ind på 
erhvervs uddannelserne. Endvidere 

gør bl.a Viden Djurs også en målret-
tet indsats for at tiltrække og ud-
bygge dette segment, så der er en 
bredere vifte af uddannelser. Dette 
medvirker også til at få studerende 
fra andre egne af Danmark til Djurs-
land og kan vi fasthold nogle efter 
endt uddannelse, er vi jo samtidig 
medvirkende til at starte en positiv 
spiral på Djursland.

Harald Grønlund
Bestyrelsesmedlem,  
Djurslands Erhvervsråd

Bestyrelsens klumme
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„Vi har fokus på, hvor meget værdi 
en professionel bestyrelse kan 
skabe, hvilke konkrete arbejdsmeto-
der der virker, hvordan man sam-
mensætter en bestyrelse og hvor-
dan man arbejder i bestyrelsen,“ 
forklarer direktør Lene Skovsgaard 
Sørensen om det nye kursus.

„Mange undersøgelser viser, at 
virksomheder med professionelle 
bestyrelser klarer sig bedst. De er ud-
viklingsorienterede og skaber større 
overskud – hvis man bruger bestyrel-
sen og sammensætter den rigtigt.“

Tre dage, men ikke på een gang
Det kan være svært at tage tre hele 
dage ud af kalenderen til et samlet 
kursus. Derfor er forløbet tilrettelagt 
som enkeltdage, ligesom varighe-
den af undervisningen på de enkelte 
dage er mellem fire og godt fem 
timer, så der enten er arbejdstid 
til rådighed før eller efter, man på 
kurset snakker bestyrelse. Hver dag 
er specielt tilrettelagt med oplæg 
fra erfarne ejere, der alle har prøvet 
bestyrelsesarbejdet på egen krop.

Erhvervsudvikling

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

Nyt 
beStyrelSeS
kurSuS  
På DJURSLAND
De fire lokale virksomheder DjurS Wind 
power, ernst & young, Djurslands bank og 
lindhardt Steffensen Advokater er gået 
sammen om at tilbyde kursusrækken  
„bedre bestyrelse på tre dage“.

Direktør Lene Skovsgaard Sørensen, Djurs Wind Power A/S

http://www.jobnet.dk
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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.

EY i Grenaa 
Storegade 1, telefon 73 23 30 00

www.ey.com/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

Det familieejede Murerfirma 
Rasmus Jakobsen A/S er en af 
de relativt få håndværksvirksom-
heder på Djursland, der allerede i 
dag arbejder med en professionel 
bestyrelse. De er midt i et genera-
tionsskifte. Rasmus Jakobsen ejer 
stadig 25% af virksomheden, mens 
sønnen Klaus nu ejer de resterende 
75% – og i dag er direktøren. „Det 
betyder ikke, at Rasmus ikke blan-
der sig, som han plejer, men jeg har 
også behov for at trække på hans 
erfaring,“ smiler Klaus.

Han fortæller, 
at de efter nogen 
overvejelse beslut-
tede at etablere 
en professionel 
bestyrelse i starten 
af 2014, så det er 
stadig ret nyt for 
de to ejerledere ikke bare at kunne 
træffe de vigtige beslutninger hen 
over frokostbordet. „Det skal man 
lige vænne sig til. Men vi har ikke 
fortrudt, at vi har fået en bestyrelse, 
tværtimod. De er også en god hjælp 
i forbindelse med vores generati-
onsskifte – og her i starten har vi 
faktisk holdt bestyrelsesmøde hver 
anden måned, men jeg regner med, 
at vi efterhånden kan nøjes med et 
møde en gang i kvartalet. Vi holdte 
et par møder sammen med de to 
eksterne kandidater, der fandt vi ud 
af, at vi passer godt sammen og har 

nogenlunde de samme holdninger 
og værdier.“

De to ejerledere har haft Lene 
Skovsgaard Sørensen fra Djurs 
Wind Power til at hjælpe med at 
finde medlemmer til deres besty-
relse, som både far og søn er med-
lemmer af. „Vi fandt den tidligere 
landmand og borgmester i Holste-
bro, Arne Lægaard, der efter mange 
år som erhvervsrådgiver i en bank 
har en stor erfaring med banker og 
finansiering,“ forklarer Klaus. Arne 
Lægaard sidder i dag bl.a. i regions-

rådet i Region Midt 
og har erfaring fra 
både private og 
offentlige besty-
relser.

Det andet 
eksterne medlem 
af bestyrelsen, Kai 

Rørbæk Christensen har over 30 års 
erfaring med byggeri og var i mange 
år direktør i DS Stål-koncernen med 
base i Hobro og er nu salgschef 
samme sted.

Kai Rørbæk Christensen har stor 
erfaring med både salg, tal og be-
styrelsesarbejde – og er formand for 
bestyrelsen.

„vi har ikke 
fortruDt, at vi har 
fået en bestyrelse, 
tværtimoD.“

Direktør Klaus Jakobsen, Murerfirma Rasmus Jacobsen A/S

tO ekSterNe  
MED I MURERBEStYRELSEN

http://www.ey.com/dk
http://www.bpelectric.dk


Der er 250.000 virksomheder i Danmark, hvor 
forsikringsselskabet stiller særlige krav til sikring. 
Mange af disse virksomheder overholder ikke kravene 
– eller kender ikke noget til dem. Det kan være 
katastrofalt, hvis uheldet er ude og sikringen ikke er 
udført korrekt.

 ER DIN VIRkSOMHED 

Sikret 
 I FORHOLD tIL FORSIkRINgS PAPIRERNE?
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Indehaver Troels Broni, Djurs Låse



„Alle erhvervsvirksomheder har – 
eller skal have – et sikringssniveau,“ 
fortæller Troels Broni, indehaver af 
Djurs Låse i Grenaa, som arbejder 
på såvel Djursland som i Aarhus-om-
rådet. „Derfor kan det være en rigtig 
god idé at kigge sine forsikrings-
papirer igennem for at se, om der 
stilles særlige krav til låse og andre 
sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde 
af indbrud. Der kører nemlig hele 
tiden sager, hvor forsikringsselska-
bet har reduceret dækningen efter 
et indbrud på grund af utilstrækkelig 
sikring.“

Der vil som regel være stillet krav 
til virksomhederne om et såkaldt 
sikringsniveau, der spænder fra 10 
til 60. Niveau 60 er dog af et sådant 
omfang, at det yderst sjældent 
forekommer i Dan-
mark. Og niveau 
50 har Troels Broni 
kun være udsat for 
en enkelt gang. 

Få det på skrift
Mange aftaler med 
forsikringsselska-
bet kan forekomme 
mundtligt. Måske 
telefonisk. Det er i den sammen-
hæng vigtigt, at man beder om en 
skriftlig dokumentation, og samtidig 
sørger for at sikringsniveauet faktisk 
nedskrives. Der kan være tale om, 
at forsikringsselskabet accepterer 
en lavere mekanisk sikring, fordi 
man har installeret en alarm med 
tågesikring. Ofte er den dog heller 
ikke gangbar, da det var fra før ISO 
9001 trådte i kraft. Men nogle admi-
nistrerer stadig efter denne regel.

„Man får til tider indtrykket af, 
at der nogle gange bliver handlet 

med sikringsniveauerne for 
at nedbringe den årlige 

betaling på policen. 
Det kan være 

farligt. Specielt 
hvis man 

skifter sel-
skab, og 

det nye 
sel-
skab 

tager kunden ind på samme vilkår, 
som kunden havde i det selskab, 
han forlod. Hvis der ikke er doku-
menteret noget sikringsniveau i 
form af en installationserklæring fra 
en godkendt montør, hvordan var 
det så, kundens sikringsniveau var 
før skiftet? Det er heller ikke altid, 
at forsikringsselskaberne har styr på 
sikringsniveauerne og hvilke kompo-
nenter, der må anvendes. Det har vi 
da været ude for.“

Han fortsætter: „Jeg kan se et 
problem i, at man med et forsik-
ringsselskab har aftalt f.eks. en 
ringere sikring end den krævede 
og ikke har fået dokumentation for 
et lavere sikringsniveau. Har man 
niveau 30 og får lov at udelade 
noget, så er man altså på niveau 20 

eller måske 10. Det 
bør dokumenteres, 
så man ved, hvad 
man har. Også hvis 
man skifter sel-
skab. Hvis det nye 
selskab optager 
virksomheden til 
niveau 30 – uden at 
se dokumentation 
for virksomhedens 

sikring og man ender i en tvist ved 
et eventuelt indbrud – så er det rart 
for alle parter at have en installati-
onserklæring at forholde sig til.“

Troels nævner, at den gode sikring 
handler om at udføre den sikring, 
som selskabet ønsker. Ikke for lidt, 
men heller ikke for meget. „Vi skal 
jo også kunne se kunden i øjnene 
bagefter,“ siger han. Ved ombygnin-
ger, også ved udskiftning af døre og 
vinduer, bør man dog have kigget 
sikkerheden efter i sømmene igen, 
specielt hvis man har fået stillet 
krav fra forsikringen, og hvis disse 
allerede er dokumenteret i form af 
en installationserklæring. 

En låsesmed er en tillidssag
„Da jeg overtog virksomheden i 
2003 kunne alle i princippet kalde 
sig låsesmede,“ fortæller 
Troels Broni. „En 
egentlig auto-
risation findes 
stadig ikke på 
markedet. Muligvis 
fordi det er for bøvlet og 
for dyrt. Derfor er det langt 
hen ad vejen en tillidssag, når 
man skal vælge en leverandør til sit 
sikkerhedssystem.“

Er man A-medlem af Dansk 
Låsesmede Forening, som Djurs 
Låse er, så vil det blandt andet sige, 

at man via strenge krav må beregne 
og producere egne låsesystemer. 
Det indebærer naturligvis også, at 
alle skal have en ren straffeattest. 
Djurs Låse har ønsket en form for 
„autorisation“ ved at lade sig ISO 
9001 certificere på området for 
mekanisk sikring, kaldet MEK. Heri 
ligger ligger der – ud over overhol-
delse af forskellige krav og regler 
– også et årligt tjek af straffeattest 
og kørekort.

Djurs Låse er klædt på til at løse 
de mere komplekse opgaver med 
både mekanisk og elektronisk 
sikring. Det betyder en god medar-
bejderstab, der til stadighed bliver 
holdt ajour via kurser. Virksomheden 
har faguddannede låsesmede med 
svendebrev. Troels selv er elektro-
niktekniker.

Virksomheden kan og må løse 
alle opgaver inden for låse og låse-
systemer, kodelåse til eksempelvis 
yderdøre, Ruko nøgler, automatiske 
døråbnere til f.eks. kørestolsbru-
gere, privatalarmer m.v. Sidst har 
Djurs Låse tilegnet sig endnu en 
ISO godkendelse, så firmaet må le-
vere og montere godkendte alarmer 
til erhvervslivet. I daglig tale kaldet 
AIA. 

Få et gratis eftersyn 
Djurs Låse tilbyder et gratis efter-
syn af den mekaniske sikring. Her 
vil der blandt andet blive kigget på 
sikringsniveau i forhold til forsik-
ringsbetingelserne, ikke-godkendte 
komponenter i aflåsningen eller op-
bevaring af værdier i ikke-godkendte 
sikringsskabe. Hertil eventuelle 
ombygninger og brandskabe. Djurs 
Låse udarbejder en rapport over 
den mekaniske sikring til kunden. 
Er uheldet ude og sikringen ikke i 
orden, er det næsten altid kunden, 
der er taberen. Det vil sige virksom-
heden.

 ER DIN VIRkSOMHED 

Sikret 
 I FORHOLD tIL FORSIkRINgS PAPIRERNE?
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„Der kører hele 
tiDen sager, hvor 
forsikrings selskabet 
har reDuceret 
Dækningen efter et 
inDbruD på grunD af 
utilstrækkelig sikring.“
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 Nåle  
kAN FJERNE  
 StreSS
Akupunktur kan være et effektivt 
redskab for medarbejdere, der er ramt 
af stress og andre psykiske ubalancer, 
til hurtigt at få det bedre og selv 
håndtere deres situation.
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Indehaver Gert Karlson, Grenaa Akupunktur



„Langt de fleste oplever en mærk-
bar bedring umiddelbart under den 
første behandling,“ fortæller inde-
haver af Grenaa 
Akupunktur, Gert 
Karlson, der har 
drevet klinik i 18 
år. „Det skyldtes at 
kroppen reagerer 
omgående, når 
de ultratynde – og 
dermed næsten 
umærkelige – nåle rammer de aktive 
punkter rundt om i kroppen. Det 
breder sig ofte som en stor lettelse 
i kroppen allerede mens patienten 
ligger på briksen.“

Kan droppe eller  
reducere medicinen
Ikke mindre end 24% af den danske 
befolkning har prøvet akupunktur, 
og opfattes dermed ikke længere 
som hokus pokus, men som en 
seriøs behandlingsform. „Akupunk-
tur får kroppen til at være i bedre 
balance, og derfor virker det på 
langt de fleste. Jeg anbefaler at give 
det en chance på tre behandlinger, 
og det er meget sjældent, at der 
ikke er en positiv effekt,“ erfarer 
Gert, der ser sine patienter ud fra 
en holistisk betragtning, hvor der er 
en ubrydelig sammenhæng mellem 

det fysiske og det 
psykiske.

„Mange af de patienter jeg 
behandler for stress og depression 
– jeg kalder det psykisk ubalance – 

kommer, fordi de er 
trætte af bivirknin-
ger fra medicin.“ 
Mange får det også 
så meget bedre, at 
de efterfølgende, 
i samarbejde med 
egen læge, helt 
kan droppe eller 

markant nedsætte deres medicin-
forbrug.

Sundhedsforsikringen dækker
Mange er ikke klar over, at de kan 
få deres behandlinger dækket af en 
sundhedsforsikring. 
Det kan de fordi 
Gert Karlson er 
autoriseret som 
RAB – Registreret 
Alternativ Behand-
ler. 

„Der er et 
stigende antal 
virksomheder og institutioner, der 
sender medarbejdere, der enten 
har fået stress eller har udvist 
symptomer på det, til behandling i 
min klinik,“ slår Gert fast. „Mange 
af dem har en arbejdsgiver betalt 
sundhedsforsikring og andre betaler 
eller lægger ud for medarbejderens 
behandlinger.“

Klinikken har fokus på at ikke 
mindst stress ramte patienter kom-
mer hurtigt i behandling. „Det er 
rigtig vigtigt for resultatet, at sætte 
hurtigt ind,“ forklarer Gert, der der-
for altid forsøger at have akuttider til 
rådighed.

Akupunktur fik mig på ret køl
En af de patienter der har fået hjælp 
af Gert er tandlæge i Grenaa Søren 
Hansen, der bor i Ebeltoft. „Igen-
nem en længere periode havde jeg 
haft rigtig travlt og fik konstateret 
mavesår med for megen mave-
syre,“ husker Søren, der helst ikke 
ville ud i et stort dagligt medicin for-
brug. Derfor begyndte han at dyrke 

masser af motion. 
„Det hjalp ikke 
nok, så jeg prøvede 
akupunktur. Det 
virkede forbav-
sende hurtigt og al-
lerede efter første 
behandling, blev 
mange af mine 

klassiske stress symptomer som 
svimmelhed, kvalme og hovedpine 
reduceret,“ siger Søren, der efter 
en række behandlinger trappede 
langsomt ud. „I dag har jeg det 
godt, og er meget mere i balance.“
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„Det breDer sig ofte 
som en stor lettelse i 
kroppen allereDe mens 
patienten ligger på 
briksen.“

„akupunktur får 
kroppen til at være 
i beDre balance, og 
Derfor virker Det på 
langt De fleste.“
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julefrOkOSt

Gjerrild Bygade 16 · 8500 Gjerrild
www.gjerrild-kro.dk · info@gjerrild-kro.dk

Program:
Velkomstdrink på Honørkajen kl.19.00
Kroens store julebord i skibets ballroom med 
efterfølgende dans til skibets husorkester.
I krobaren serveres spændende drinks hele aftenen,
cigar og champagne i rygelukaf

Natmad i agtersalonen kl. 01.00

Gjerrild Kro’s Julekrydstogt 2014

B O R D B E S T I L L I N G  N Ø D V E N D I G
K O N T A K T  O S  P Å  8 6 3 8  4 0 2 0

28. nov, 29. nov, 5. dec, 6. dec, 12. dec, 13. dec, 19. dec og 20. dec

ALL INCLUSIVE, pr. person598,-

Mulighed 

for overnatning i 

udvendig lukaf 

300,- pp.

inkl. morgenmad

Husk også at sætte kryds 
Mortensaften d. 10. nov

Nytårsmenu ud af huset (først til mølle)

 22. nov./29. nov./6. dec./13. dec.

31. december

Julefrokost

Nytårsophold 

• Stor julebuffet
• Fri bar (øl,vand og vin)
• Natmad
• Levende musik
• Underholdning

· Kaffe med kage
· Velkomstdrik
·  5-retters menu med  
tilhørende vine

· Kaffe med sødt
·  Champagne og  
kransekage

· Natmad
·  Fri bar  
(øl,vand og vin)

·  Levende musik og  
fyrværkeri

·  Overnatning og  
morgenbuffet

Hotel Vildbjerg

Hotel 
Ringkøbing

Hotel 
Vissenbjerg 

Storkro

Hotel 
Frederik d. ll

Hotel Menstrup Kro
Hotel Vinhuset

Hotel 
Søparken

Hotel Hjallerup Kro

Hotel Phønix

Dronninglund hotel

Hotel Medi

Hotel Årslev Kro

Hotel Marina

Østergaards 
Hotel

Hotel 
Dagmar

Hotel Falken

Hotel Limfjorden

Kystvej 32 • 8500 Grenå
Tlf. 86 32 25 00 • info@hotel-marina.dk

www.hotel-marina.dk

INKL.  OVERNATNING  OG MORGENBUFFET 799,-
PR. PERSON

KUN 

499,-
PR. PERSON

1.695,-PR. PERSON

http://www.gjerrild-kro.dk
http://www.hotel-marina.dk


beskyttelsesbriller beskytter 
for eksempel mod gnister og 
fragmenter fra vinkelslibere og 
svejseapparater, mens eDb
briller sikrer den ansatte et 
optimalt syn under arbejdet ved 
skærmen. begge forhold er i dag 
dækket ind af den lovgivning, 
der pålægger arbejdsgiverne 
at betale, hvis de almindelige 
briller ikke længere er tilstræk
kelige til at udføre arbejdet.

„Man kan sige, at en brille i dag er 
et specialværktøj, der er designet til 
den enkelte og til den enkeltes ar-
bejdsplads,“ siger 
Mogens Pedersen, 
butikschef i Profil 
Optik i Grenaa, 
Ebeltoft og Rønde. 
„Det er typisk i 
40-45 års alderen, 
at synet begynder 
at ændre sig. Det betyder, at man 
fra den alder skal være opmærksom 
på, at en tur forbi en optiker kan 
være på sin plads. Specielt naturlig-
vis, hvis ens arbejde kræver, at man 
skal kunne se optimalt på bestemte 
afstande. Derfor henvender flere 
og flere arbejdsgivere og ofte også 
medarbejdere sig til os for at få 
bedre rådgivning om, hvordan man 
skal – eller kan – forholde sig til et 

ændret synsbehov. Uanset om der 
er tale om enkeltstyrkeglas eller 
glas med flere styrker.“

Gennem de senere år er der 
sket en voldsom udvikling af glas, 
således at man i dag er i stand til at 
kunne ramme flere afstande præcist 
med det samme glas. Eksempel-
vis skal en medarbejder ved en 
computer typisk kunne se skær-
men, tastaturet, et manuskript og 
eventuelle andre personer i lokalet. 
En lastbilchauffør skal først og 
fremmest kunne se langt, men han 
skal også kunne se, hvad der står 
på ordresedlen. Men ikke i samme 
omfang. Det tages der højde for.

Når det drejer sig om beskyttel-
sesbriller, så er der tale om glas i et 
særligt plastmateriale, der er god-

kendt til bestemte 
tryk. Alt afhængig 
hvilke risici, der 
kan være for den 
pågældende med-
arbejder på arbejds-
pladsen.
 

Mere kontrol
Man skal i dag også være opmærk-
som på, at der til stadighed stilles 
større og større krav til kontrollen af 
de emner, virksomhederne produ-
cerer. Her er en tommestok ofte 
ikke tilstrækkeligt, og det kræver et 
optimalt syn. Mogens nævner vind-
mølleindustrien og flyindustrien som 
de eksempler, han har kendskab til. 
De medarbejdere, der fungerer som 

controllere, kommer typisk til en 
synsscreening en gang om året. Her 
bliver synet på kort og lang afstand 
kontrolleret, ligesom også farve-
synet bliver kigget efter. 

Færre sygedage
Det er en kendsgerning, at et dårligt 
syn på arbejdet også kan skabe en 
del negative bivirkninger, som ikke 
blot går ud over det gode humør, 
men også kan forårsage hovedpine, 
nakkesmerter og nedsat koncentra-
tionsevne. Og er det slemt, så er 
resultatet flere sygedage. Og det 
kan undgås med de rigtige briller. 

Lav en aftale
Hos Profil Optik, der er landets 
største kæde, kan man lave en 
aftale, der både kan gælde den 
lokale virksomhed og afdelinger af 
en landsdækkende kæde.

„Er det for eksempel et penge-
institut, så ligger aftalen på vort 
intranet, så alle vore butikker har ad-
gang til den. Er der en medarbejder, 
der gerne vil have en brille i en lidt 
dyrere kvalitet, er det almindeligt, at 
medarbejderen selv betaler diffe-
rencen. Det blander vi os slet ikke i. 
Vort arbejde består i at sikre, at den 
enkelte medarbejder får de bedste 
briller baseret på en faglig vurdering 
til en fast, lav pris. Og de er ens for 
alle hos os.“

ARBEJDSBRILLER SkABER  
beDre ArbejDSfOrHOlD Og  
NeDSætter SygefrAværet
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„Det er typisk i  
40-45 års alDeren, 
at synet begynDer 
at ænDre sig.“
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Butikschef Mogens Pedersen, Profil Optik i Grenaa, Ebeltoft og Rønde
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julefrOkOSt
JULEFROKOSTEN PÅ

RESTAURANT KATTEGAT
Lørdag d. 6/12-2014 & 13/12-2014
BEGGE DAGE MED MUSIK & DANS INKL. 1 JULEØL
BUFFETEN STARTER FRA KL. 18.30 - 21.00 MUSIKKEN SPILLER OP TIL DANS KL. 21.30 - 01.00

DEN HELT TRADITIONELLE 

STORE JULEBUFFET
SERVERES VED BORDENE:
. Marinerede sild m/hjemmelavet karrysalat
. Kryddersild m/kapers & rå løg
. Stegte sild i eddike
. Brød & smør

SERVERES PÅ BUFFET:
. Lakseroulade m/krydderurte creme
. Gravad laks m/asparges & røræg
. Røget ørred m/røræg & purløgscreme
. Lun fi skefi let m/remoulade & citron
. Tunmousse m/krebsehaler & hjemmelavet dressing
. Røget andebryst m/honningmarinerede valnødder
. Sylte m/sennep & rødbeder & rå løg
. Hjemmelavet hønsesalat m/ristet bacon & ananas

 
DEN SØDE TAND:
. Ris a la mande m/kirsebærsauce
. Brie ost m/honningristede mandler & dadler & fi gner
. Mandariner & druer

PRIS PR. COUVERT 

KR. 228,-

Har I brug for andre datoer, eller 
større selskaber? - kontakt os 
gerne, så fi nder vi en løsning.

RESTAURANT KATTEGAT
Havet 11A . Bønnerup Strand . 8585  Glesborg . Tlf. 86 38 61 00

LUNE RETTER:
. Æbleflæsk
. Glaseret juleskinke m/grønkål & brunede kartofler
. Medister & frikadeller m/julekål
. Leverpostej m/bacon & ristet champignon
. Ribbensteg m/hjemmelavet rødkål
. Andebryst & lår på svesker & æbler m/julesalat

Skakkes Holm 56 · 8500 Grenaa · Tlf: 86 30 09 89 · info@skakkesholm.dk

JULEBUFFET
serveres torsdag, fredag, lørdag og søndag fra 21. nov - 14. dec

· Marinerede sild, krydder sild og stegte sild med karry salat
· Rødspættefilet med citron og remoulade
· Æg og rejer med mayonnaise
· Røget laks med asparges
· Ovnbagt laks
· Sylte med rødbeder og sennep
· Tarteletter med høns og asparges
· Frikadeller med stuvet hvidkål
· Blodpølse med sirup og kanel
· Lun leverpostej med bacon og champignons
· Julemedister med grønlangkål og brunede kartofler
· Gammeldags andesteg med svesker og æbler
· Ribbenssteg med rødkål
· Honning glaseret juleskinke med mix salat og dressing
· Osteanretning
· Ris a la mande med kirsebærsauce

TORSDAG og SØNDAG 
kl. 18.00 – 21.00
2 timer 229,- kr.
Børn 72,- kr.
Incl. Øl, vin og vand

FREDAG og LØRDAG 
kl. 19.00 – 21.00
2 timer 298,- kr.
Incl. Øl, vin og vand

kl. 19.00 – 01.00
6 timer 598,- kr.
incl. Øl, vin, vand,
spiritus og kaffe

JUL PÅ 
SKAKKES HOLM  

Julen ud af huset
Min. 10 personer

Jule I á 138,- kr.
· Hvide sild med kapers og karrysalat
· ½ æg med rejer og mayonnaise
· Paneret rødspættefilet med remoulade og citron
· Tartelet med høns og asparges
· Frikadeller med rødkål
· Lun ribbenssteg med rødkål
· Ris a la mande med kirsebærsauce

Jule II á 158,- kr.
· Hvide sild med kapers og karrysalat
· ½ æg med rejer og mayonnaise
· Paneret rødspættefilet med remoulade og citron
· Tartelet med høns og asparges
· Leverpostej med bacon og champignons
· Glaceret herregårds juleskinke 
med brunede kartofler og grønlangkål

· Lun ribbenssteg med rødkål
· Ris a la mande med kirsebærsauce

Smør, rugbrød 
og hjemmebagt 

brød 
15,- kr. 

pr. person.

PEER SPILLER 

OP TIL DANS

D. 29. nov. 

5., 6. – 12. 

og 13. dec

fra kl. 21:30 til 01.00

http://www.skakkesholm.dk
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Den
Gamle

Stald
Gl. Estrup

JULEFROKOST, 
FIRMAFESTER & SELSKABER
Al vores mad er tilberedt fra bunden af de 
bedste råvarer og serveres frisklavet.

Oplev vores hyggelige atmosfære og kvalitet til gode priser 
– og gå en tur i vores smukke omgivelser.

Ring og hør nærmere på tlf. 86 48 41 33

Randersvej 4 · 8961 Auning · Tlf. 86 48 41 33 · www.dengamlestald.com

Lillegade 18 – Grenaa – TLF. 86 32 47 22

JULE-
FROKOST
2 sild – karrysalat
Fiskefilet
Æg og rejer
Ribbensteg
Leverpostej
Medister
Frikadeller

Grønlangkål
Brune kartofler
Rødkål
Ris a la mande

http://www.dengamlestald.com
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Mercedes SL 450
Produktion (R107 og C107): 1971 – 1989
SL 450 (1971 – 1980): 66.300 stk. 
SL (R107) og SLC (C107): 300.000 stk. 
Tank: 90 l
 8-cylinder V-motor
 225 HK
Topfart: 218 km/t
Vægt: 1640 kg
Designere: Joseph Gallitzendörfer og  
 Friedrich Geiger (1968)

Bilen & Bossen

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 

Bent Klausen
Kratbakken 10    8586 Ørum Djurs    Tlf. 8638 1160    www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

· 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.:

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

Østergade 30, 1.  •  8000 Aarhus C  •  Tlf. 8625 3355

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2014
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http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.lb-consult.dk


Da Henrik bøgild Nielsen, international furniture A/S i ramten, overtog en Mercedes 
Sl 450 fra 1973, gik en drøm i opfyldelse fra han var knægt. en meget tung bil, der 
internt blev kaldt Der panzerwagen, og som faktisk krævede en v8 motor for at kunne 
flytte sig med en vis fart. 

„Jeg kan huske,“ fortæller Henrik 
Bøgild Nielsen, „at Bobby Ewing fra 
Dallas-serien havde netop denne 
model i rød. Og fra da af, var jeg 
egentlig solgt.“

Men der skulle dog gå nogle år 
inden han gennem Den Blå Avis 
fandt bilen i Store Heddinge i foråret 
2012. Som barn havde han den 
aftale, at når forældrene var ude at 
handle, så måtte han få en match-
box bil, som vistnok kostede 10 
kroner omkring 1980. Heriblandt – 
naturligvis – også en Mercedes 450 
SL. Samlingen nåede op på over 
100 biler, som i dag er gemt væk på 
loftet i hans fars hus.

Henrik gav 47.500 kroner for bilen 
i Store Heddinge, og det kostede 
stort set det samme at få den gen-
nem et syn. Med 
afgiften betalt står 
bilen ham i dag i 
150.000 kroner. 
„Men jeg skal 
bruge yderligere 
100.000, før bilen er, som jeg gerne 
vil have den,“ siger han. Blandt an-
det skal bilen omlakeres. Det bliver 
en større omgang.

Mercedes SL 450 er den model, 
der har levet længst efter Mercedes 
Geländewagen, der er en 4-hjuls 
trukken militærmodel.

„På mange måder var SL 450 
jo forud for sin tid. I 1973 var det 
temmelig usædvanligt at finde sele-

alarm, klimaanlæg 
og centrallås i en 
bil,“ fortæller Hen-
rik. „Fra 1971 til 
1978 var motoren i 
støbejern, derefter 

gik man efter amerikanske krav over 
til at producere den i aluminium. 
Det er også amerikanerne, der har 
importeret langt de fleste biler af 
den model.“

„på mange måDer 
var sl 450 jo 
foruD for sin tiD.“

41 åR gAMMEL, MEN MED  

SeleAlArM, ceNtrAllAS, 
kliMAANlæg Og AutOMAtgeAr

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2014 19Bilen & Bossen
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„I dag skal en skade punktsvejses, 
som bilerne oprindeligt er blevet 
det fra fabrikkerne. Der er trygcen-
tre, airbags og andre ting, der skal 
være styr på. I det hele taget er 
der en lang række forhold, der skal 
være i orden, for at sikkerheden er 
på højde med den, bilen havde før 
skaden. Samtidig med at teknolo-
gien i bilerne udvikles, så skærper 
forsikringsselskaberne kravene,“ 
siger Henrik Nielsen. „De mange 
nye materialer så som forskellige 
ståltyper, aluminium, komposit, 
kunststof og også den avancerede 
sikkerhedselektronik kræver viden 
og ekspertise af pladesmeden.“

Han fortæller, at virksomheden 
har været igennem en omfattende 
proces for at blive godkendt. Man 
har blandt andet måttet investere i 
nye specialsvejsere, som igen har 
krævet en ekstra stærk strømfor-

Nyt tiltAg HOS  
HN AUtOcENtER A/S  
I kOLIND
forsikringsselskaberne strammer nu op, når bilerne 

skal repareres efter en autoskade. bilerne er i dag 

så højteknologiske, og materialerne så omfattende 

og komplekse, at den „gammeldags pladesmed“ ikke 

længere bare må banke en plade på plads. Det handler 

om sikkerhed. eurogarant er det nye kvalitetskoncept 

i Danmark. et omfattende kontrolsystem står bag. HN 

Autocenter A/S i kolind er den eneste på Djursland, der 

er eurogarantcertificeret. Den nye afdeling har fået 

navnet kolind Autoskade center.
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syning, en ny 4-hjuls udmåler af 
undervognen – og en hel del kurser 
og kontroller for at 
kunne opfylde de 
højeste krav.

Eurogarant 
er den eneste, 
godkendte, euro-
pæiske kvalitets-
standard for lak og 
karosseri. Den blev 
grundlagt for nogle år siden af den 
anerkendte, internationale værk-
stedsstandard, der har sit ophav hos 
den internationale lak- og karosse-
riorganisation, AIRC International, 
men er først for relativ kort tid siden 
kommet til Danmark.

Som et Eurogarant værksted 
sætter man fokus på fabriksvejled-
ninger, høj kvalitet, løbende uddan-
nelser, høj kundetilfredshed – og 
uafhængig kontrol af værkstedets 

udstyr og leveret arbejde. Bag 
kontrollen står FDM og Teknologisk 

Institut.
„Samtidig bliver 

vi en del af et 
netværk af andre 
Eurogarant-certi-
ficerede virksom-
heder i Europa, 
hvor emner som 
samarbejde med 

forsikringsselskaberne, nye tek-
nologier i bilerne og uddannelse 
er primære,“ fortæller Henrik og 
fortsætter: „Eurogarant standarden 
har været en stor 
målsætning for os. 
Vi ønsker at være 
blandt dem, der 
kan deres kram og 
derfor kan stå inde 
for, at kunden får 
en bil tilbage, hvor 

de kan føle sig lige så sikker, som 
før skaden er sket.“

En fremtidssikring
„Jeg gør det her, fordi jeg er overbe-
vist om, at det er måden at frem-
tidssikre sin virksomhed og arbejds-
pladserne. For jeg regner da med, 
at den nye certificering giver flere 
opgaver i vort skadecenter. Ikke kun 
fordi flere forsikringsselskaber og 
leasingselskaber vil henvende sig, 
men også fordi jeg vil tro, at også 
andre autoværksteder kan se en for-
del i at bruge os. Endelig er der den 

private kunde, som 
også vil se på sik-
kerheden, når bilen 
skal repareres for 
en skade,“ siger 
Henrik Nielsen fra 
Kolind Autoskade 
Center.

„samtiDig meD 
at teknologien i 
bilerne uDvikles, så 
skærper forsikrings-
selskaberne kravene.“

„jeg er overbevist 
om, at Det er måDen 
at fremtiDssikre 
sin virksomheD og 
arbejDsplaDserne.“
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Henrik Nielsen, Vagn Jensen, Mathias Helbo og René Jensen, HN Autocenter A/S



„Det er ingen tvivl om, at Lübker 
Golf Resort oprindeligt er skabt 
på baggrund af en meget visionær 
tanke, og uden store tanker ville 
verden næppe flytte sig. Nu handler 
det om at bygge videre på det fanta-
stiske grundlag, vi har her på Lübker 
og videreudvikle vores virksomhed 
inden for oplevelsessegmentet. Pakken af tilbud skal 
udvikles med golf, Spa & Welness som basisproduktet, 
og så skal vi være bedre til at forankre os i nærområ-
det. Alt for mange mennesker på Djursland ved alt for 
lidt om os.“ Det siger den nye CEO, Henrik Koch (41), 
som blev ansat den 1. juni i år. „Vi skal for eksempel 
huske, at vi ikke bare skal invitere golfspillerne, men 
vi skal også invitere deres familier og sørge for, at de 
har noget spændende at tage sig til. Vi skal fokusere 
på at synliggøre os mere som arrangør af selskaber, 
bryllupper, fødselsdage – og den slags. Vi skal samtidig 
være bedre til at tiltrække virksomheder på Djursland, 
store som små, således at de og deres kunder gennem 
vores Company Events kan få muligheden for en unik 
oplevelse, som kan skabe merværdi hos dem.“

Verden skal opleves
Henrik begyndte sin erhvervskar-
riere i det tidligere Unibank i Ran-
ders – i dag Nordea – som trainee. 
Her gik det så godt, at han efter 
et par år blev hentet til bankens 

storkundeafdeling i København, hvor han kom til at 
arbejde med nogle af bankens største erhvervskunder. 
Men udlængslen trak i ham, og da muligheden bød sig 
til, flyttede han i 2000 til Luxembourg og fik ansvaret 
for opbygning af corporate finance for en anden nordisk 
bankkoncern. Det var også i Luxembourg han sammen 
med sin daværende kone fik sine to døtre, der i dag er 
11 og 12 år. 

I 2004 flyttede familien tilbage igen. Og Henrik blev 
CFO – finans- og økonomidirektør i en børsnoteret 
dansk koncern med hovedsæde i Viborg. Her var han 
til 2007, hvor han fik stillingen som CEO i en interna-
tional kapitalfond i Baltikum med hovedsæde i Tallinn i 
Estland.

„Både privat og jobmæssigt havde jeg behov for at 
se så meget af verden som muligt. Og i disse globa-
liseringstider mener jeg faktisk, at det er nødvendigt, 
at man kender til verden, også hvis 
man vil begå sig herhjemme. Den 
skal simpelthen opleves, mens man 
udfordrer sig selv.“

I starten af 2008 blev Henrik skilt 
fra sin kone, og hun og pigerne flyt-
tede hjem til Randers. Det var også 
på den tid i Tallinn, at pigerne var begyndt at interes-
sere sig for ridesporten. Og for ikke at blive hægtet 
af, som han siger, så købte han en hest, tog fri et par 
måneder og fik privat undervisning i ridning. Han ville 
have noget, han kunne være fælles med pigerne om. 
I dag er hesten solgt, han rider ikke mere, men han er 

næstformand i Stevnstrup Rideklub 
i Randers, som på de tre år han har 
været i bestyrelsen, har udviklet sig 
fra at være arrangør af klubstævner 
til nu også at have fået individuel 
DM for pony på en 2-årig kontrakt, 
hvilket understøtter klubbens fort-
satte udviklingsplaner.

Den 1. juni overtog han direktørjobbet hos Lübker 
Golf Resort og han flyttede tilbage til Randers. „Jeg 
har det rigtig godt med at være tilbage i byen igen,“ 
siger han. „Og så skal man også huske på, at mine pi-
ger, som min tidligere kone og jeg nu har på delebasis, 
kun bor et par kilometer fra mig. Det er i stor kontrast 
til min tid i Baltikum, hvor jeg pendlede en del frem og 
tilbage for at være sammen med pigerne.“

Fritiden
Henrik holder sig i form ved at løbe. Det bliver til 5-10 
kilometer hver anden dag. Det skal til, for at det hele 
fungerer og både krop og sjæl holdes skarpe. Så holder 
han sommerferie i familiens sommerhus på Fanø hver 
sommer. Han rejser helst på andre tidspunkter af året. 
Hans tidligere kones forældre har valgt tilværelsen i 
Oman i Mellemøsten, efter at de i mange år har været 
med til at udvikle det lokale sygehusvæsen i sultanatet. 
„Gennem de sidste 12 år har jeg rejst til Oman med 
pigerne én til to gange om året. Det er et unikt og 
fascinerende land med stor kultur og et meget åbent 
og imødekommende folkefærd. Da vi var i Oman i 
begyndelsen af 2014, blev vi helt uplanlagt invi-
teret ind for at se sultanens private heste-
stalde og hans 1400 heste. Et område, 
som ellers normalt er lukket for uved-
kommende. Her tilbragte vi adskillige 
timer. Det var nok ikke sket i Dan-
mark. Så er der i øvrigt også mange 
fantastiske golfbaner i Oman. Det 
er vigtigt, at også mine døtre får et 
internationalt udsyn. Det hjælper 
opholdene i Oman med til, ligesom 
Baltikum og Luxembourg har gjort 
det. – Om jeg selv spiller golf? Jo 
og næh, jeg havde faktisk aldrig 
spillet før, jeg kom til Lübker. Men 
nu er jeg naturligvis startet og er 
også blevet fascineret af spillet. 

Turene i den fan-
tastiske natur, 
de velplejede 
greens og 
fairways – og 
ikke mindst 
samværet med 

de øvrige spillere. Det er da en 
fabelagtig fritidsbeskæftigelse.“

Han har været lidt rundt omkring. boet og arbejdet flere år i såvel 
luxembourg som i baltikum, hvor han har været beskæftiget med 
udviklingsledelse og kompleks virksomhedsudvikling på højeste niveau. Nu 
er han hjemme igen, hvor han privat har bosat sig i randers, og hvor han 
også er født. Det har han det fint med.

„Det er i stor kontrast til 
min tiD i baltikum, hvor 
jeg penDleDe en Del frem 
og tilbage for at være 
sammen meD pigerne.“

„om jeg selv spiller golf? 
jo og næh, jeg havDe 
faktisk alDrig spillet før, 
jeg kom til lübker.“
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„båDe privat og 
jobmæssigt havDe jeg 
behov for at se så meget 
af verDen som muligt.“
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DeN Nye bOSS 
HOS LüBkER gOLF RESORt
CEO Henrik Koch, Lübker Golf Resort
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Vi finder køberen til din virksomhed 
– og prioriterer fortrolighed højt

Mortenskærvej 10
8420 Knebel · tlf. 70 208 207
www.virksomhedsmaegleren.com

Ring til Jacob Fisker og få en 
uforpligtende drøftelse af salgsproces 
og en indikativ værdiansættelse.

Alle data er indhentet i perioden 
05.07.2014 - 28.08.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

1St-Retail A/S
Byvej 1D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 4,8 (4,6)
Resultat før skat 1,5 (0,2)
Egenkapital 2,7 (1,7)
Antal ansatte - (-)

Anlægsgartnerfir.Jesper Schmidt ApS
Skrejrupvej 29, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,0 (3,0)
Resultat før skat -1,5 (0,2)
Egenkapital -1,1 (0,4)
Antal ansatte 7 (9)

Anpartsselskabet Af 10/1 2006
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste -0,4 (1,8)
Resultat før skat -0,4 (0,0)
Egenkapital -2,2 -(1,5)
Antal ansatte 3 (4)

Brdr. Friis Pedersen Transport A/S
Nødagervej 67, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 12,0 (15,4)
Resultat før skat -3,4 -(0,8)
Egenkapital -3,6 -(0,2)
Antal ansatte - (-)

Dbh Technology A/S
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste -0,4 -(,7)
Resultat før skat -2,7 -(2,7)
Egenkapital -5,4 -(4,9)
Antal ansatte - (1)

De Danske Gærfabrikker A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 59,5 (63,0)
Resultat før skat 0,3 (4,9)
Egenkapital 106,8 (106,2)
Antal ansatte 92 (86)

Duratex A/S
Udsigten 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,1)
Resultat før skat 1 (1,2)
Egenkapital 31,7 (30,9)
Antal ansatte - (-)

Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S
Kirkegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 12,3 (15,0)
Resultat før skat 0,7 (2,8)
Egenkapital 13,9 (15,2)
Antal ansatte 15 (35)

Entreprenørfirma Ole Vognstrup A/S
Martin Hansens Vej 24, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,3 (3,6)
Resultat før skat -0,9 -(1,3)

Egenkapital -1,5 -(1,2)
Antal ansatte 7 (15)

Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 8,1 (7,2)
Resultat før skat 3 -(0,7)
Egenkapital 4,6 (2,2)
Antal ansatte - (-)

Food Diagnostics ApS
Kalkværksvej 3B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 4,0 (3,6)
Resultat før skat 0,1 -(0,3)
Egenkapital -0,1 -(0,1)
Antal ansatte - (-)

Frisenette ApS
Energivej 134, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 5,7 (5,6)
Resultat før skat 0,7 (0,1)
Egenkapital 2,2 (1,5)
Antal ansatte - (-)

Gert Jakobsen Transport ApS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 12,3 (10,8)
Resultat før skat 1 (0,1)
Egenkapital 3,7 (2,8)
Antal ansatte - (15)

Glad Rasmussen MC A/S
Rolighedsvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,5)
Resultat før skat -0,2 -(0,3)
Egenkapital -0,3 -(0,2)
Antal ansatte - (3)

Hansen Furniture ApS
Havet 122, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,2)
Resultat før skat -0,1 -(0,2)
Egenkapital -0,3 -(0,3)
Antal ansatte - (1)

Hanstholm Lossekompagni ApS
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 6,0 (2,2)
Resultat før skat 0,2 -(1,7)
Egenkapital -2,8 -(2,9)
Antal ansatte - (3)

Helnan Marina Hotel A/S
Kystvej 32, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 4,4 (4,4)
Resultat før skat -18,9 -(15,5)
Egenkapital -8,9 (9,7)
Antal ansatte 7 (9)

Lallemand Denmark A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 15,5 (14,2)
Resultat før skat 2,4 (30,9)
Egenkapital 61,5 (55,2)
Antal ansatte 30 (-)

Midtdjurs Tømrer & Murer ApS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,4)
Resultat før skat -0,1 (0,3)
Egenkapital 0,5 (0,6)
Antal ansatte 1 (-)

Up Front Net ApS
Tendrupvej 20C, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,3)
Resultat før skat 0 (0,0)
Egenkapital 0 (0,0)
Antal ansatte - (-)

Scan Construction ApS
Nøruplundvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,6 (1,3)
Resultat før skat 1,5 (0,3)
Egenkapital 2 (0,9)
Antal ansatte - (3)

STEFCO A/S
Industrivej 3, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,7)
Resultat før skat -0,6 -(0,8)
Egenkapital 0 -(0,6)
Antal ansatte 7 (-)

Tata Steel Denmark 
 Byggesystemer A/S
Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 30,2 (29,2)
Resultat før skat 0,1 -(5,9)
Egenkapital 28,5 (28,4)
Antal ansatte - (58)

Tp Offshore A/S
Havnevej 162, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,6 (9,6)
Resultat før skat -3,2 (3,8)
Egenkapital 4,5 (6,9)
Antal ansatte 7 (7)

VIP-Booking ApS
Enghaven 19, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,3)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte - (-)

Yu Man Lou ApS
Nørregade 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste -0,2 (-)
Resultat før skat -0,2 (-)
Egenkapital -0,1 (-)
Antal ansatte - (-)

Økoflex A/S
Udsigten 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,1)
Resultat før skat 0,9 (0,1)
Egenkapital 4,7 (4,0)
Antal ansatte - (-)

Ålsrode Smede- og Maskinfabrik A/S
Fabrikvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 7,8 (8,7)
Resultat før skat 2,4 (4,2)
Egenkapital 23,4 (21,5)
Antal ansatte 59 (60)

Djurslands Bank
Banken kom ud af det første 
halve år bedre end forventet. 
Det blev på 41,7 mio. kr. En 
stigning fra 24 mio. kr. året 
før. Det gode resultat skyl-
des hovedsagelig stigende 
indtægter på kapitalforvaltning 
og boligforvaltning samt en 
stor tilgang af nye kunder. „Vi 
kan se, at det økonomiske 
opsving er begyndt at slå 
igennem. Arbejdsløsheden er 
faldet, og der breder sig en 
forsigtig optimisme. De køber 
nye biler og omsætningen af 
ejerboliger er endelig kommet 
op i et højere gear. Vi mærker 
især den stigende handel med 
boliger i Aarhus-området, men 
ser også at det stille og roligt 
forplanter sig til Djursland. En 
stigning af boligomsætningen 
forplanter sig hurtigt til hånd-
værkervirksomhederne i form 
af en voksende ordrebog“ 
siger bankdirektør Ole Bak fra 
Djurslands Bank. 

Aarhus Lufthavn
Selv om der har været færre 
passagerer, så har Aarhus 
Lufthavn i Tirstrup opnået et 
bedre resultat en forventet 
i det første halve år. „Resul-
tatet indikerer, at vi er ved 
at knække koden. Vi følger 
planen, og det dejligt at have 
bestyrelsens opbakning til det 
arbejde, vi er i fuld gang med. 
Det er afgørende, at direk-
tionen har den arbejdsro, vi 
har brug for, til at færdiggøre 
en robust forretningsplan,“ 
siger lufthavnsdirektør Peter 
Høgsbjerg.

http://www.virksomhedsmaegleren.com
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Sidste år rundede koncern-
omsætningen i den Ebeltoft-
baserede tekstilvirksomhed 
715 mio. kr. mod 640 mio. kr. 
året før. I Kvadrat A/S (moder-
virksomheden) voksede 
omsætningen fra 426 mio. kr. 
til 469 mio. kr., mens før-skat 
resultatet steg til 37,4 mio kr. 
fra 30,4 mio kr.
Imponerende tal på baggrund 
af både råvareprisstigninger 
og de sidste engangsomkost-
ninger til integration af den 
tyske gardingrossist Kinna-
sand, der blev opkøbt i forrige 
regnskabsår. Økonomidirektør 
Jesper Fredberg fortæller, at 
de to IT-systemer ikke kunne 
integreres, så derfor blev hele 
Kinnasands IT udskiftet, så 
der nu er kommet fuld gen-
nemsigtighed i forretningen. 
„Vi optimerer stadig på de 
interne processer, så vi kan 
stadig få mere ud af Kinna-
sand. Halvdelen af omsæt-

ningen er i Tyskland, men de 
har også selskaber i Sverige, 
Italien og Japan. Vi går nu selv 
aktivt ind og udnytter deres 
tilstedeværelser på de mar-
keder. I Japan har vi etableret 
eget selskab og lukker deres 
selskab ned. Det går vi i luften 
med 1. oktober. Japan er et 
stort detailmarked, hvor vi har 
store forventninger til vækst.“
Jesper Fredberg har i det hele 
taget store forventninger til 
vækst i Asien: „Hele Asien-
casen er rigtig god, og vi 
investerer tungt derude. Det 
går stærkt og Japan bliver en 
del af det setup. Asien udgør i 
dag cirka 10% af den samlede 
koncernomsætning, og ande-
len er stigende.
Vi forventer yderligere vækst 
i dette regnskabsår. Vi har et 
budget, der siger plus 8%, og 
det når vi alene med organisk 
vækst. Vores store projekter 
i Mellemøsten med Soft 

Cells giver også en forbedret 
indtjening i år. Jeg forventer 
derfor en markant forbedring 
af resultatet i forhold til de 
sidste par år, også pga. stram 
omkostningsstyring og en 
god udvikling i både valuta-
kurserne og råvarepriserne.“

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)

Økonomidirektør Jesper Fredberg, Kvadrat A/S

Den sportslige succes for 
halvøens fodboldhold lader 
vente på sig, men i forbin-
delse med sæsonstarten har 
nye sponsorer alligevel meldt 
sig på banen. Bl.a. har HSM 
Industri suppleret Djurslands 
Bank som hovedsponsor. 
Men hvad har man som 
virksomhed egentlig ud af at 
være sponsor?

Vi har spurgt marketingchef 
Louise Ringsted, der er ikke 
et sekund i tvivl om, hvorfor 
Djurslands Bank er med på 
vognen som sponsor i FC 
Djursland på uformindsket 
kraft, selvom der nu spilles 
fodbold i Danmarksserien i 
stedet for i 2. division. „Jeg 
tror på visionen om et slag-
kraftigt divisionshold i fodbold 
på Djursland. Det skal nok 
lykkes. Det er vigtigt, at vi gør 
noget sammen på Djursland. 

Selvom man ikke interesse-
rer sig for fodbold, så er det 
vigtigt, at vi alle sammen står 
sammen og bakker op. Hvis 
det lykkes på fodboldbanen, 
kommer det os alle sammen 
til gode og Djursland kommer 
på landkortet.

Vi skal som 
lokal virksom-
hed være lokale 
og synlige – så 
selvfølgelig er vi 
her. Vi får mas-
ser af ekspo-
nering som sponsorer, bl.a. 
på sociale medier, men vi er 
ikke med, fordi vi direkte får 
kunder ud af det.“

Louise mener, at alle Djurs-
lands virksomheder har en 
forpligtelse til at gøre noget 
med hjertet. Vi skal bakke 
op og vise sammenhold. 
„FC Djursland har et super 

erhvervsnetværk, hvor vi 
deltager i nogle spændende 
møder. Men det er mere 
hjerteblod for os. Vi er bare 
FC Djursland fans, vi er 
megaoptimistiske. Jeg 
håber det smitter.“

Fc DJURSLAND FåR OS  
på lANDkOrtet!
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Fortsat flot vækst i Kvadrat

„Det vigtigt, at 

vi alle sammen 

står sammen og 

bakker op.“
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

Hotel Marina
Jeanette Fisker (42) er af 
Danske Hoteller A/S ansat 
som direktør for Hotel Marina 
i Grenaa. Hun har tidligere le-
det og skabt vækst på flere af 
kædens hoteller, blandt andet 
Ringkøbing Hotel og Hotel 
Falken i Videbæk.

Djursland 
 Landboforening

Jurist Kitte Borup (40) er ansat 
som afdelingsleder af Juridisk 
Afdeling. Hun har gennem de 
seneste ti år arbejdet primært 
med landbrugets juridiske 
forhold, og kommer fra en stil-
ling som jurist i LMO, Søften, 
og partner i Prolex advokater. 

DS Smith Danmark
Carsten Ingemann Ibsen (54) 
er startet som supply chain-
direktør i DS Smith Danmark, 
hvor han samtidig er blevet 
medlem af den danske 
ledelse. Carsten vil fremover 
have ansvaret for Produktion, 
Sikkerhed, Planlægning/Logi-
stik, Kvalitet, Indkøb og Lean.
Carsten er kemiingeniør og 
har en HD i international han-
del og ledelse.

LAG Djursland
Afholdelse af informations-
møde og stiftende general-
forsamling blev startskudet 
på en ny LAG forening på 
Djursland. Den nye bestyrelse 
blev valgt og består af:

Medlemsgruppe 1 (lokale 
borgere) Jens Peter Jellesen, 
Jørgen Vest Rasmussen, 
Marianne Als Nielsen og 
Niels Mors. Suppleanter blev 
Henning Millard og Svend Erik 
Ludvigsen.
Medlemsgruppe 2 (lokale 
virksomheder og organisatio-
ner) Brita Mosdal, Christian 
Thomsen, Flemming Petersen 
og Niels Mygind. Suppleanter 
til blev Adam Bindslev og 
Henriette Larsen.
Medlemsgruppe 3 (lokale for-
eninger) Henning Rasmussen, 
Lotte Jensen, Sheena Healy, 
Tage Mogensen. Suppleanter 
blev Kirsten Katcher og Steen 
Lassen.
Offentligt udpegede repræ-
sentanter (Norddjurs) er Bente 
Hedegaard og Berit Byskov, 
(Syddjurs) Hans Christian 
Baltzer og Rønnaug Engstad 
Laursen, samt et endnu ikke 
udpeget medlem fra Region 
Midtjylland.

Home Ebeltoft

Steffen Gandrup er tiltrådt 
som salgschef og ejendoms-
mægler hos home i Ebeltoft. 
Han kommer fra en stilling 
som ejendomsmægler hos 
EDC AROS i Ebeltoft. Steffen 
Gandrup er uddannet ejen-
domsmægler i 2007, men har 
i alt arbejdet ti år i branchen. 
Han er født og opvokset i 
byen og har en fortid som ak-
tiv fodbold- og håndboldspiller 
i Ebeltoft IF.

Udnyt dit fulde eksportpotentiale
23. september kl. 8:30-10.30 hos AVK 
International, Bizonvej 1, 8464 Galten. 
Østjyllands Spisekammer Region Aarhus 
indbyder til gratis seminaret med fokus 
på, hvordan du som virksomhed kan 
udnytte dit eksportpotentiale, særligt ift. 
BtB-markedet. Mød marketingdirektør 
Henrik Bertelsen fra GEA og adm. dir. 
for StockonDeals Birthe Udsen, og hør 
spændende oplæg. Netværking.
Info: www.norddjurs.dk/media/
1635709/Invitation-til-
ksportarrangement-23-09-14.pdf

Lær at udvikle lokale egnsretter
23. september kl. 10.00-14.00 på Dansk 
Landbrugsmuseum. 
Østjyllands Spisekammer 
indbyder restauratører og lokale 
virksomheder, i samarbejde med 
Dansk Landbrugsmuseum, til gratis 
arrangement om udvikling af egnsretter. 
Du vil lære at udvikle og videreudvikle 
lokale egnsretter og kunne fortælle 
historien om retten.
Info: www.norddjurs.dk/media/1617557/
Invitation-til-udvkling-af-Egnsretter.pdf

Finansiering til vækst i din virksomhed
23. september kl. 17.00-19.00 
Har du vækstplaner, men udfordringer 
med at fremskaffe kapital? Gå-hjem-
møde hvor du møder tre personer, der 
måske kan give dig løsningen.
Kun for medlemmer af Syddjurs 
Erhvervsforening.
Tilm.: 8880 9990 – chg@syddjurserhverv.dk

Wind Energy Hamburg 2014
24.-25. september kan du komme 
med til Hamborg til en af de største 
internationale messer for vindindustrien 
- onshore og offshore. Turen arrangeres 
af Djurs Wind Power, men er åben for 
alle, som har lyst til at få øget kendskab 
til branchen, blive opdateret på nye tiltag 
eller møde leverandører/kunder.
Info: www.norddjurs.dk/media/1617935/
Invitation-til-tur-til-Hamburg.pdf

Gratis foredrag om stress
25. september kl. 14.00-15.30 på 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter 
A/S, Kystvej 26, Grenaa. 
Foredrag for ledere ved stresskonsulent 
Kirsten Kristensen: Vi kender alle en som 
er stresset – hvornår er det for meget? 
Hvordan får du det sagt – uden at det 
bliver pinligt, anklagende eller privat? 
Hvordan får du det spottet og håndteret, 
inden det resulterer i en sygemelding?
Tilm.: senest 23. september 2014 på tlf. 
2369 7260  el. kontakt@kirsten-k.dk

Heldagstur til Borgen
4. november 
Kom med Djurslands Erhvervsråd 
til Borgen med tidlig busafgang 
fra Djursland. Få rundvisning og 
indblik i arbejdet og følg en debat i 
Folketingssalen.
Mere info i næste nummer, men du kan 
sikre dig plads med en uforpligtende 
forhåndstilmelding allerede nu: 
lene@djurslandserhvervsraad.dk.
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Boligsidens Markedsindeks

Nøgletal Ændring måned Ændring år
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Syddjurs 1.4% -0.9%
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Den er go’ nok - det gælder ALLE gebyrer
Kontakt os og prøv os af!
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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

Sigma Farve-
handel/Auning 
Malerforretning
Lene og Ivar Rasmussen 
har flyttet deres farve- og 
malerforretning til Centervej 
21 i Auning i de lokaler, der 
tidligere rummede Flügger 
Farvehandel.

FinDan
FinDan Køle- og Elteknik A/S i 
Allingåbro, der arbejder inden 
for køl, frys og klima får nye 
ejere. Jørgen Nielsen (71) har 
ønsket at trække sig tilbage. 
Nye ejere bliver Thomas Thy-
gesen (37) og Henning Vester-
gaard (59). Hovedaktionæren, 
Thomas Thygesen, som bliver 
direktør i firmaet, har tidligere 
arbejdet hos FinDan og har en 
baggrund som elektriker og 
kølemontør. Senest har han 
arbejdet for SA-AL Køleteknik. 
Overmontør Henning Vester-

gaard har været ansat hos 
FinDan i 33 år.

Datagraf
Tidligere Auning-baserede 
Datagraf er blevet overta-
get af Aller Media. Datagraf 
Communications og DG 
Media fortsætter som selv-
stændige virksomheder med 
uændret ledelse og medarbej-
derstab.
„Datagraf Communications er 
stærkt forankret i den redak-
tionelle formidling, som den 
udfolder sig i magasiner og på 
digitale medier. Vi glæder os 
til at udvikle os i fællesskab 
– på tværs af medier og på 
tværs af landegrænser,“ siger 
adm. dir. Svend Erik Baads-
gaard.

Hotel Marina
Danske Hoteller A/S har købt 
Helnan Hotel Marina af Enan 

Galaly og strøget ordet Helnan 
i navnet. Hotellet vil, ud over 
privatmarkedet, servicere 
det lokale erhvervsliv. Kæden 
tæller i alt 17 hoteller spredt 
rundt i landet.

Garant Grenå
Grenå Gulvcenter har over-
taget Gardinmanden og er 
sam  tidig blevet en del af 
Garant-kæden. Lars Bo Kloster 
er daglig leder og „Gardin-
manden“ Lars P Kjeldsen står 
for den nye gardinafdeling. 
Virksomheden på Rugvænget, 
der nu hedder Garant Grenå, 
tæller ni medarbejdere.

MH Staal
Mikkel Hogrefe har startet 
MH Staal, der med base i 
Ebeltoft sælger stålplader til 
byggebranchen. Han har tid-
ligere arbejdet hos Tata Steel.

Anders Petersen 
Automobiler A/S
Mitsubishi er nyt bilmærke 
hos Anders Petersen Auto-
mobiler i Grenaa, der i 
for vejen er autoriseret 
Opel-forhandler og Peugeot-
serviceværksted. Det nye 
modelprogram omfatter både 
person- og erhvervsbiler.

Mouritsens Eftf. 
og No1
De to guld- og sølvsmede-
butikker, Mouritsens Eftf. og 
No1, er smeltet sammen og 
fortsætter under navnet No1 
i Østergade i Grenaa. Det er 
Mette og Jesper Mortensen 
der sammen driver forretnin-
gen.

Nyt BMW værksted
I mange år har Koed A/S, der 
ejes af brødrene Henrik (42) 
og Claus Sørensen (32), været 
autoophug og salg af reserve-
dele, nye, brugte, originale 
og uoriginale reservedele til 
BMW. Men pr. 1. september 
åbnede de et helt nyt BMW 
værksted på Nyhåbsvej ved 
Kolind. „Vi er blevet god-
kendt som autoriseret BMW 
værksted, og det er ikke bare 
noget, man bliver. Der er en 
lang række krav og spillereg-
ler, der skal være opfyldt,“ 
fortæller Henrik Sørensen.

Nye selskaber
CVR-NR:
36045841  SPARTA ApS ............................................................................................ 15.07.2014
36049162  SLSE ANPARTSSELSKAB ....................................................................... 18.07.2014
36058080  BCC TRADING ApS ................................................................................. 06.08.2014
36059931  ROSENFELDT QWIST ApS ..................................................................... 07.08.2014
36060581  DJURSLAND ADVOKATER ApS .............................................................. 08.08.2014
36062266  BPA-KONTORET ApS .............................................................................. 12.08.2014
36070471  ALFABOX ApS ......................................................................................... 22.08.2014
36069945  AU2STEDET ApS ..................................................................................... 22.08.2014
36070633  CIITEC ApS .............................................................................................. 22.08.2014
36070641  LAGUR ApS ............................................................................................. 22.08.2014
36042532  NOSTALGI TRYK & STANS ApS .............................................................. 10.07.2014
36050896  HOTEL MARINA AF 1.8.2014 ApS .......................................................... 22.07.2014
36061049  LANDMAD.DK ApS ................................................................................. 11.08.2014
35893172  THOMAS & HENNING A/S ...................................................................... 22.08.2014
36072148  SMARTEKRUDTUGLER.DK ApS ............................................................. 26.08.2014

Selskabsændringer
CVR-NR: 
30241754  PHI INVENTION ApS ....................................... Anmodning om opløsning 26.08.2014
15094842  EBELTOFT ENGINEERING ApS ................................opløst ved erklæring 28.07.2014
28680015  MARTIN MUNCH ApS ............................... Konkursbeh. afsluttet, opløst  29.07.2014
33751117  MUNJI DENMARK ApS .............................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 29.07.2014
26063388  RUBICON, ARKITEKTER ApS ..................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 31.07.2014
34453470  ANPARTSSELSKABET AF 11. MAJ 2012 ....Skifteretsbeh. sluttet, opløst 04.08.2014
16200271  GRAFIKER FINN SKÖDT ApS .................... Konkursbeh. afsluttet, opløst  04.08.2014
32057527  NETBAAD.COM ApS ...................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 04.08.2014
25370287  DITECH SCANDINAVIA ApS .....................................opløst ved erklæring 11.08.2014
29971269  MULGREY ApS .........................................................opløst ved erklæring 11.08.2014
33355130  ABCHOF BIO ApS ........................................... Anmodning om opløsning 19.08.2014
30817427  STEVN ApS ...................................................... Anmodning om opløsning 19.08.2014
32452469  BRØDRENE RYGGE ApS ................................. Anmodning om opløsning 20.08.2014
33946082  FLEX INDUSTRIES ApS ................................... Anmodning om opløsning 20.08.2014
31852854  TEEN HOUSE ApS ........................................... Anmodning om opløsning 20.08.2014
34213852  KAPOK FABRIK ApS ........................................ Anmodning om opløsning 21.08.2014
34902445  THE MIND CAVE ApS ...................................... Anmodning om opløsning 21.08.2014
33588674  SCANTRA A/S ......................................................... Konkursdekret afsagt 20.08.2014
34719004  DORTHE‘S RENGØRING ApS ......................... Anmodning om opløsning 25.08.2014
26820332  TIRSTRUP SAVVÆRK ApS .............................. Anmodning om opløsning 25.08.2014
28703880  CW SHIPPING ApS .......................................... Anmodning om opløsning 26.08.2014
30510534  BZ DAMGÅRD A/S ..............................................opløst ved en erklæring 10.07.2014
33170513  AKTIESELSKABET AF 4. MAJ 1877 ....................opløst ved en erklæring 11.07.2014
29242186  ANPARTSSELSKABET AF 10/1 2006 ............... Anmodning om opløsning 18.07.2014
33959826  LUNCH BOXEN ApS ................................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 29.07.2014
29242186  ANPARTSSELSKABET AF 10/1 2006 ...........Skifteretsbeh. sluttet, opløst 05.08.2014
32443338  BLÆSBORG ApS ........................................ Konkursbeh. afsluttet, opløst 05.08.2014
33779461  NO. 1 ApS .................................................................opløst ved erklæring 19.08.2014
34051798  PINK NOSE ApS .............................................. Anmodning om opløsning 20.08.2014
35142029  3C AGRO ApS .................................................. Anmodning om opløsning 21.08.2014
34617341  LELO MADHUS ApS ....................................... Anmodning om opløsning 22.08.2014
27336132  ApS AF 01.09.03 UDEN AKTIVITET ................. Anmodning om opløsning 25.08.2014
34712735  NICOLAIS KØRESKOLE ApS ........................... Anmodning om opløsning 25.08.2014

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.



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

Tl f.  86  32 09 80 ·  Bredstrupvej  13 ·  8500 Grenaa ·  w w w.maler t ipsmark .dk

aalsrode.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode

Den vigtigste ting er den der følelse af, at de 
synes, det er sjovt at være med til at løse opgaverne.

Vi har en samarbejdspartner, der går op i det, vi 
går op i. Et ord er et ord – det holder hver gang.

H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk

H.J.Hansen kan hjælpe dig med alt inden for:

Køb af jern- og metalskrot

Jern- & metalskrot, farligt affald, skrotbiler, maskinanlæg, 
miljøproblematiske råvarer og AGA luftarter.
Lad os løse din affaldsopgave! 
Ring og få et uforpligtende tilbud.

 

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

http://www.kovsted.dk
http://www.findan-as.dk
http://www.malertipsmark.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.hjhansen.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.permoeller.dk

