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 4  UDvikling ikke kun Grenaa
I april-nummeret af Erhverv Djursland slog direktør Lars Bager fra LB Consult og Kirsten 
Nielsen Sørensen et slag for udvikling af Grenaa som centerbyen på Djursland. Arkitekt 
Poul Erik Clausen, næstformand i Djurslands Erhvervsråd og borgmester Jan Petersen, 
Norddjurs Kommune er ikke helt enige.

 7 Der: DJUrslanDs erhverv  
saMlet i fælles fodslaG

 8 han vil noget MeD  sin VirksoMHed
Det var et kursus i bestyrelsesarbejde, der satte det hele i sving. Han er i dag overbevist 
om, at en professionel bestyrelse kan give en virksomhed som hans et løft. Ved at få fri-
ske og professionelle øjne til at se på potentialerne, kan virksomheden vokse yderligere. 
Han tror på et konstruktivt sam- og modspil med folk udefra.

 10 MessedeltaGelse øger eksporten
Schjerning Farver A/S har gennem mange år været centreret omkring eksport. I dag går 
ca. 75 % går til udlandet. Produktet er miljørigtige hobby- og skolefarver. Men konkur-
rencen er hård, så opskriften er fokus på miljø, høj service, fleksibilitet og en effektiv 
produktion. I Tyskland er den mest effektive metode at komme i kontakt med potentielle 
kunder på, vedholdende messedeltagelse.

 13 erhvervsforeningerne rykker saMMen
I marts måned har både Syddjurs Erhvervsforening og Djurslands Erhvervsråd afholdt 
generalforsamlinger. De er efterfulgt af tydelige signaler fra begge foreninger om at 
arbejde tættere sammen.

 15 Bilen&Bossen: en autentisk lanD rover

 16 Det hanDler først og freMMest oM  
rÅdGiVninG

 18 Godsejer skolelærer økoloG
Personprofil Dorte Mette Jensen, Stenalt Gods [forsidefoto]  Der er fart 
over feltet hos Dorte Mette Jensen, Stenalt ved Ørsted. Hun driver i dag sammen med sin 
mand en bedrift med 470 hektar agerjord, 223 hektar skov og 50 hektar rørskær. Dertil 
omkring 400 geder, der alt sammen hænger sammen i et økologisk kredsløb.

 20 ajour – kalenDer – navne – selskaBer 
regnskaBer – leDigheD – BoligMarkeD

 24 Biler:
Overvågning af biler og udstyr – Arbejdsgiveren får fartbøderne – Få en serviceaftale på 
hele din vognpark – Virksomheder må nu køre 100 kilometer uden fartskriver
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alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele 
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det – 68% endda altid eller ofte (læserundersøgelse 2011). 
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i april-nummeret af erhverv 

Djursland slog direktør lars Bager 

fra lB Consult og kirsten nielsen 

Sørensen et slag for udvikling 

af Grenaa som centerbyen på 

Djursland. arkitekt Poul erik 

Clausen, næstformand i Djurslands 

erhvervsråd og borgmester Jan 

Petersen, norddjurs kommune er 

ikke helt enige.

Udvikling i bl.a. Rønde, Allingåbro 
og Auning
„I tidernes morgen var der driftige 
skole- og erhvervsfolk, der fik uddan-
nelser til Grenaa by. Grenaa havde et 
stort opland, og det blev serviceret 
af den kollektive trafik,“ siger Poul 
Erik Clausen. „Men trafikkulturen 
har ændret sig og årgangene er 
blevet mindre. Skulle man videreud-
dannes, skulle man mod vest. I dag 

er der sket en 
stor udbygning 
af ungdomsud-
dannelserne i 
Rønde. Denne 
udvikling ser jeg gerne videreført, 
selv om det sker på bekostning af 
erhvervsskolerne i Grenaa.“

Poul Erik Clausen fortsætter: 
„Vi må klare os selv på Djursland. 
Og kæden er ikke stærkere end 
det svag este led. Derfor skal der 
kæmpes for at de virksomheder, der 
er rundt omkring på Djursland, har 
optimale forhold: Vejnet, mobilnet, 
internet. Det er 
langt vigtigere 
end at afvente, 
at der sker 
vækst i Gren aa. 
At der ikke 
skabes udvik-
ling i Allingåbro 
og Auning er 
vrøvl. At udkantsdanmark rammer 
i Tirstrup må stå for Lars Bagers 

egen regning. 
Det er vand på 
erhvervsfolk-
enes mølle i 
Storaarhus at 

nævne, for der ligger lufthavnen 
jo. De ønsker en lufthavn vest for 
Aarhus. Sådan er det.“ 

Grenaa skal brandes bedre
Borgmester Jan Petersen mener, at 
hvis man fravælger områder uden 
for Grenaa, så vil det mindske ud-
viklingen i hele kommunen inklusiv 
Grenaa. „I en by som eksempelvis 

Auning produce-
res der megen 
økonomisk 
værdi. Og når 
vi har valgt at 
placere udvik-
lingsforvaltnin-
gen i Allingåbro, 
er det fordi vi 

har et rådhus der. Skulle vi flytte den 
til Gren aa, ville det koste en større 

Erhvervsudvikling

uDVIKLING

ikke kun Grenaa
Arkitekt Poul Erik Clausen og borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune

  Vi må klARE Os 
sElV På DjURslAnD. 
OG kæDEn ER ikkE 
sTæRkERE EnD DET 
sVAGEsTE lED

  AT DER ikkE skAbEs 
UDViklinG i AllinGåbRO 
OG AUninG ER VRøVl
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Gærvarme skal varme huse op
GREnAA  De Danske Gærfabrikker går sam-
men med Grenaa varmeværk om at skulle levere 
varme til omkring 1.200 husstande i Grenaa. 
Baggrunden er, at gærfabrikken hver eneste dag 
sender masser af overskudsvarme direkte ud i 
naturen. Ideen er, at Grenaa Varmeværk nu af-
venter en godkendelse på deres ansøgning om et 
flisfyret varmeværk på den tidligere BASF-grund. 
Der er tale om en 200 kvadratmeter stor bygning 
til en varmepumpe, der gennem rørledninger skal 
aftage overskudsvarmen fra De Danske Gærfa-
brikker. Hele projektet løber op i en samlet pris på 
22,5 mio. kr.  

bedre mobildækning på mols
mOls  Telenor giver Knebel og omegn et løft på 
mobildækningen og opgraderer med 4G-signal. En 
ny mobilmast på Ø. Bakkevej forventes at dække i 
en radius af 5-10 km fra adressen, hvilket betyder 
at det forbedrerede signal også vil kunne mærkes i 
f.eks. Rønde og Tillerup.

nyheder fra lufthavnen
DjURslAnD  Som en ny service har Aarhus 
Airport lanceret et nyhedsbrev, der fremover vil 
udkomme med ca. en måneds mellemrum. Det vil 
bringe nyt om ruter, rejsemål, kampagner, tilbud 
osv. relateret til lufthavnen og selskaber, der har 
flyvninger herfra.

Print selv pakkelabels i boksen 
DjURslAnD  I de fem pakkebokse, der ligger 
i Grenaa, Hornslet, Ryomgaard, Glesborg og 
Auning bliver det nu muligt selv at printe sine 
pakkelabels. Det vil foregå på den måde, at man 
køber sin pakkelabel på Post Danmarks hjemme-
side. Kvitteringen indeholder to 4-cifrede pinkoder, 
som giver adgang til at printe en pakkelabel fra 
en valgfri pakkeboks. Når labelen så er printet så 
sætter man den på sin pakke, som man scanner. 
Så lægger man pakken i det rum, som passer 
til pakken. Til slut udskrives der en kvittering for 
modtagelsen. 

Ebeltoft - Odden
EbElTOFT  Mols-Linen indsatte op til Påsken 
rederiets færge Max Mols på ruten mellem Ebel-
toft og Odden. Der sejles alle fredage, lørdage og 
søndage, dog undtaget lørdagene i perioden den 
11. - 25. april. I Påsken og i helligdagsferier sejles 
der hver dag, ligesom der er daglige afgange i 
skolernes sommerferie, hvor der i år sejles 30 
procent flere afgange end i 2014.
„Vi har glædet os meget til sæsonpremieren i 
påsken, der er årets første store rejseperiode for 
fritidsrejsende. Trafikken går især til Djursland, 
der er spækket med oplevelser,“ siger marketing-
chef Mikkel Hybel, Mols-Linien, der også lover at 
rederiet vil udbyde rigtig mange lavprisbilletter på 
ruten i 2015.

sum. Det hænger også sammen 
med kommunens geografi og af 
respekt for, at en del af kommunen 
ligger uden for Grenaa.“

„Med hensyn 
til at vi politi-
kere ikke bliver 
udfordret nok, 
at vi burde bliver 
udfordret mere, 
er jeg direkte 
uenig. I Nord-
djurs opprioriterer vi dialogen med 
erhvervslivet i disse år. Vi satser 
mange strategiske kræfter på, at 
kommunen også i fremtiden vil være 
en produktionskommune.“

Borgmesteren er enig i, at Grenaa 
skal og bør brandes noget bedre. 
„Jeg tror ikke, at man kan brande 
kommunen med ordet Norddjurs. 
Men jeg tror, at vi kan brande kom-
munen ved at nævne de kendte 
bynavne. Vi arbejder nu i 2015 med 
en ny markedsførings- og brandings-
strategi. Vi skal skabe en grøn og 

erhvervsorienteret erhvervsprofil. 
Vi kan føje recycling, fødevarer og 
transport til. For det er satsninger, vi 
har mere potentiale til.“

Borgmester 
Jan Petersen 
slutter med at 
nævne, at selv 
om han er enig 
i, at transport-
tiden er lang, er 
mange stoppe-

steder på letbanen vigtige. „Det er 
vigtigt at man kan stoppe meget tæt 
på det sted, man skal til,“ siger han. 
Det viser erfaringer med letbanen 
fra andre lande.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

uDVIKLING

ikke kun Grenaa
Foto: Gert Præst

  Vi skAl skAbE 

En GRøn OG 

ERhVERVsORiEnTERET 

ERhVERVsPROFil
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så mange får kontanthjælp i 
din kommune
DjURslAnD  Ifølge Ritzaus Bureau og Danmarks 
Statistik så var der i december 2014 173.000, 
der fik kontanthjælp i Danmark. I den tilsvarende 
måned året før var tallet 1.300 højere. I Norddjurs 
Kommune var der i december 53 pr. 1.000 indbyg-
gere, der fik kontanthjælp, mens der var 44 pr. 
1.000 indbyggere i Syddjurs. I Randers var tallet 
52. Tallene for december 2013 var henholdsvis 51, 
45 og 55. Bedst lå Læsø med 17, og værst var det 
med Lolland, hvor tallet er 76.  

stort byggeri godt på vej
GREnAA  Ombygningen af den gamle GD-grund 
går godt. Byggeriet af 36 ungdomsboliger, to 
erhvervsdele og seks familieboliger skal i løbet af 
de næste mange måneder forvandle det gamle 
Grenaa Dampvæveri til et driftigt område med en 
livlig trafik. Mens Game Business lejer den ene 
erhvervsdel, så lejer Norddjurs Kommune sig ind i 
den anden, så projekt „Én indgang for alle unge“ 
kan blive en realitet. Her vil man samle alle kom-
munale tilbud til unge under 30 år i et ungdoms-
miljø uden skranker, så man hurtige kan få denne 
målgruppe i gang med en uddannelse eller job. 

sommerhusmarkedet 
i fremgang 
DjURslAnD  I 2014 blev der solgt 17 % flere 
sommerhuse end året før. Samtidig er salgstiden 
faldende. Det tyder på, at markedet er på vej op. 
Men der er stadig mulighed for at gøre en god 
handel. I 2007 lå kvadratmeterprisen for sommer-
huse på landsplan ifølge Realkreditrådet på 18.500 
kroner. I dag er gennemsnitsprisen 13.500. Kigger 
man alene på Syddjurs og Norddjurs kommuner 
så er der 357 sommerhuse til salg for under én 
million.

nye tider for morgensejlads
DjURslAnD  Fra den 7. april sejler Mols-Liniens 
morgenfærger op til et kvarter tidligere. De nye 
afgangstider betyder, at færgen sejler fra Aarhus 
til Odden klokken 5.45, 6.45 og 7.45. Fra Odden til 
Aarhus sejles klokken 7.20, 8.20 og 9.20.

havnen dobbelt så stor
GREnAA  Et udvidet kørselsareal for mobilkraner 
og containertrafik er blevet en kendsgerning på 
Grenaa Havn. Nu er det også blevet muligt at bliver 
serviceret i området vest for havnen. Norddjurs 
Kommune har nu fået politiets godkendelse til at 
udvide det såkaldte afmærkede erhvervsområde, 
som også omfatter Kattegatvej. Det er planen, at 
det afmærkede terminalområde efterhånden udvi-
des, så også erhvervsområdet nordvest for havnen 
inddrages.

www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2015 Advertorial

DJurSLANDS ErHVErV  
SAMLET I fælleS fODSlaG
Efter at Djurslands erhvervsliv 
i 2009 blev splittet i forskellige 
organisationer, er mange ord sagt 
og skrevet omkring dannelsen af et 
fælles talerør for virksomhederne 
på Djursland. Der er taget flere 
initiativer for at skabe et tættere 
samarbejde, men for at danne et 
fælles univers for erhvervslivet på 
Djursland, forudsættes imødekom-
menhed og visioner. Visioner fører 
ofte til handling, men ikke altid den 
rationelle handling. Sommetider skal 
tingene vendes flere gange, før den 
rationelle handling ser dagens lys. Si-
den seneste kommunal valg har der 
fra både DER og Syddjurs Erhvervs-
forening (SE) været luftet tanker om 
fælles aktiviteter, og om at danne én 
forening, med henblik på at styrke 
Djurslands mangfoldige erhvervsliv. 
Er det realistisk at tænke sig at et så-
dan forum vil kunne varetage og tale 
erhvervslivets interesser i både nord 
og syd? Fra baglandet eksisterer den 
fornødne opbakning til at et sådan 
forum har sin berettigelse. Baglan-
det er de medlemmer, der tegner 
de to foreninger. Medlemmene er 
beviste om, hvilke betydning dan-
nelse af et fælles talerør vil have for 
netop vores region. Husk at fortælle 
jeres bestyrelser, hvad i tænker om 
dannelsen af en fælles forening.

DER har til formål „at udvikle og 
vedligeholde et erhvervspolitisk 
og praktisk samarbejde mellem 
erhvervsklubber, virksomheder eller 
tilsvarende organisationer/deltagere 
på Djursland“. DER føler, at tiden er 

moden til at få samlet Djurslands Er-
hvervsliv under én hat, uden politisk 
deltagelse. Et ufravigeligt krav.

DER søger et tæt samarbejde 
med erhvervslivet på Djursland, men 
søger erhvervslivet et tættere sam-
arbejde? Kan det forventes, at der 
inden for en overskuelig rum tid vil 
kunne dannes et sundt grundlag for 
en egentlig fusion af de to forenin-
ger? Hvor er visionen?

DER har taget initiativ til dialog 
møde med SE´s bestyrelse, og ser 
frem til en konstruktiv dialog.

Ole sørensen
Formand, Djurslands Erhvervsråd

bestyrelsen mener

LEDELSE På TVærS:  
HVOr Skal Vi Hen Du?
Claus Lønborg, CEO for Copenhagen 
Capacity om de parametre virksom-
heder overvejer, når de skal beslutte 
om de vil placere sig i „udkants-
europa“. Christina Boutrup, forfatter 
og foredragsholder, fortæller om Ki-
nas fremmarch, herunder, kinesernes 
ivrige lyst til at investere i bl.a. Dan-
mark. Kontroversielle Steffen Møller, 
Danmarks første cheføkonom, taler 
om „dynamisk dimension“, inden der 
bliver spørge- og debatrunde.

hvor skal vi hen du?
Tirsdag d. 14. april 14.00 −16.30 
på Hotel Ebeltoft Strand, Ndr. 
Strandvej 3, Ebeltoft.

Pris: 75 kr.

Tilmelding: senest 
søndag den 12. april på 
www.lederne.dk eller 
www.djurslandserhvervsraad.dk



Davai A/S er en entreprenørvirksom-
hed, der blev stiftet i 1984 af Kim 
Brüld Olesen. I dag er der ca. 40 
ansatte. Den beskæftiger sig med 
outsourcing af mandskab, maskiner 
og metoder til en lang række opga-
ver. Hovedsagelig inden for vind-

møllebranchen. Den er samtidig en 
sæsonvirksomhed. Derfor skal med-
arbejderne være klar til i perioder at 
arbejde mange timer ad gangen. 
   Arbejdskraften har han via sit eget 
rekrutteringsfirma fundet i Litauen. 
Ikke fordi den er billigere, ikke 

længere, men fordi den er stabil. 
Sygefraværet er væsentligt under 
det danske niveau. 

ja tak til sparring
„Med den rigtige sammensætning 
af en bestyrelse, tror jeg på, at jeg 
nu kan forvente at få kompetent 
sparring. Ved at ansætte tre eks-
terne personer i bestyrelsen, som 
består af senior projekt manager og 

HAN VIL NOGET MED 

Sin VirkSOMHeD

Det var et kursus i bestyrelsesarbejde, der satte det hele i sving. Han er i 
dag overbevist om, at en professionel bestyrelse kan give en virksomhed 
som hans et løft. Ved at få friske og professionelle øjne til at se på 
potentialerne, kan virksomheden vokse yderligere. Han tror på et 
konstruktivt sam- og modspil med folk udefra.
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  UlEmPEn ER, AT 
jEG ikkE lænGERE ER 
EGEn RåDiG. mEn DET 
ER nATURliGVis En 
FORUDsæTninG, AT 
nU kAn OG skAl jEG 
FORVEnTE mODsPil.

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 

Ejerleder Kim Brüld 
Olesen, Davai A/S

http://www.rjakobsen.dk


Bestyrelsesformand Erik Poulsen 
mener, at der er flere gode forkla-
ringer på, hvorfor han er valgt. „Jeg 
tror bestemt, at det har betydet 
noget, at jeg også har udenlandsk 
erfaring. For Kim vil noget med 
sin virksomhed, som rækker ud 
over landets grænser. Jeg har 
desuden tidligere arbejdet med 
partnerskaber, og så har jeg et godt 
kendskab til ejerledere. Det kan 
ofte være et ensomt job, men her 
har vi en god kemi sammen. Det 
er jo også afgørende. Endelig har 
jeg haft lejlighed til at møde nogle 
af kunderne på hans foranledning. 
Det er en stærk måde at sætte en 
bestyrelsesformand ind i tingene på. 

Ved at  „vaske trappen fra oven“, har 
han taget et stort spring frem mod 
forandring. Han har klare ambitio-
ner om vækst. Vi har afstemt vore 
forventninger her. Og det motiverer 
mig selvfølgelig,“ siger Erik Poulsen. 
   Han fortsætter: „En direktør 
kan ofte glemme de overordnede 
målsætninger i forhold til daglig-
dagens udfordringer. Her skal vi 
hjælpe ham med at holde sig oppe 
i helikopteren. Jeg tror, at vi bliver 
et godt hold, når det handler om 
kompetencer. Sammen dækker vi 
det tekniske, salget og organisatio-
nen. Og det er et godt fundament 
for udvikling.“
Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

HAN VIL NOGET MED 

Sin VirkSOMHeD

BeStyrelSeSfOrManDenS 
fOrVentninGer
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ingeniør Jan Bisgaard fra Envision, 
direktør og ingeniør Finn Aarlund 
Jensen fra Belvent Ventilation – og 
direktør og cand. merc. Erik Poulsen, 
der blandt andet er professionelt 
bestyrelsesmedlem i danske og 
udenlandske bestyrelser, tror jeg på, 
at jeg har fundet det rette team,“ 
siger Kim, der også selv vil komme 
til at sidde i bestyrelsen. 
  „Udvælgelsen af de tre bestyrelses-
medlemmer har jeg fået hjælp til. 
Jeg har spurgt mig for i branchen, 
og jeg er yderst tilfreds med det, jeg 
har fået ud af det. Det er alle folk, 
der har en praktisk tilgang til tingene. 
Ulempen er, at jeg ikke længere er 
egenrådig. Men det er naturligvis 
en forudsætning, at nu kan og skal 
jeg forvente modspil. Det er jo det, 
jeg er ude efter. På den økonomiske 
side, skulle det jo også vise sig at 
være en god investering,“ siger han.

Bestyrelsesformand Erik Poulsen



Jan Frandsen kom til Schjerning 
Farver i år 2000 som markedschef. 
Forinden havde han blandt andet 
arbejdet hos LEGO, og han havde 
boet en årrække i Storbritannien. I 
2008 overtog han virksomheden af 
Birger Schjerning, der er oldebarn 
af virksomhedens grundlægger, der 
etablerede virksomheden i 1886. 
I 1973 flyttede virksomheden fra 
Nordsjælland til Ebeltoft. I dag er der 
godt 20 ansatte i virksomheden.

„Jeg tror, at man kan karakteri-
sere Schjerning Farver som mere 
en fabrik end et egentligt brand. En 
stor del af vor produktion er faktisk 
baseret på private labels. Og så er 
vi hurtige til at levere, vi er fleksible  
og vi kan holde en ensartet kvalitet,“ 
siger Jan Frandsen. 

konkurrencen
„Vi er i evig konkurrence. Vi har 
kineserne, men her er kvaliteten 
ofte svingende, mens der ligger 
udmærkede farveproducenter i 
Tyskland, Italien og Polen. De har 
alle en helt anden lønstruktur. Derfor 
har vi konstant et samarbejde med 
Teknologisk Institut, hvor vi arbejder 
på at nedbringe lønandelen i produk-
tet. Her er vi inspireret af LEAN. I 

øjeblikket kører vi også AMU-kurser, 
som går ud på det samme,“ fortæl-
ler han og fortsætter: „Ud over at 
vi er hurtige til at levere, så er vore 
kvaliteter ensartede. Vi er særdeles 
miljøbevidste, et enkelt produkt 
har fået Svanemærket, og flere er 
forhåbentlig på vej. Vi er gode til at 
holde lange forbindelser, for vi giver 
efter min mening en ypperlig ser-
vice. Vi går langt 
for at tilpasse 
os kundernes 
ønsker. Vi sam-
arbejder med 
vore kunder, og 
vi har forskellige 
udviklingsprojek-
ter kørende med 
nogle af dem.“

Jan Frandsen indrømmer, at det 
kan være svært at overbevise nye 
kunder. For mange er farver nær-
mest en religion, når det drejer sig 
om mærke og kvalitet. 

markederne
Slutbrugerne er skoler og andre in-
stitutioner. Kunstnerne skal derimod 
kunne male lag for lag, så det er ikke 
Schjerning Farver. Eksporten går 
hovedsagelig til Tyskland, Sverige, 

Norge og Holland. Desuden lidt til 
andre europæiske lande.

„Vi deltager hver år på en messe 
i Frankfurt, hvor en stor del af vore 
potentielle grossister i Europa mø-
der op. Vi sælger ikke direkte. Heller 
ikke i Danmark. Desuden har vi i 
Tyskland en såkaldt Handelsvertre-
ter, som skaffer os kontakter til mu-
lige emner. Denne Handelsvertreter 

er en selvstæn-
dig erhvervs-
drivende, som 
arbejder for én 
eller flere fore-
tagender. Han 
arbejder ikke 
i ejet navn og 
heller ikke i egen 

regning, men udelukkende for den 
virksomhed, han repræsenterer. Det 
er også det, navnet siger. Han kan 
være på fast løn eller på provision.

Når vi får en god kontakt med en 
tysk virksomhed, foregår det oftest 
først med en række mindre ordrer. 
Man vil prøve os af. Så lidt efter lidt 
bliver de større.“

Men hvor Schjerning Farver har 
succes med Svanemærket i Norge, 
Sverige og Danmark, så kniber det 
mere med at få Tyskland overbe-
vist på det grundlag. I Tyskland 
hedder et tilsvarende mærke Der 
Blaue Engel. Målet er naturligvis 
at få godkendt et eller flere pro-
dukter her, siger Jan Frandsen.

Tyskland er i øvrigt kende-
tegnende ved, at en stor del 
sælges via Internet og katalo-
ger. I Sverige og Norge sker 
salget oftest som i Danmark 
direkte gennem grossisten.

Jørgen Peter Thygesen,  
jp@mercatus.dk

MeSSeDeltaGelSe 
øGer ekSPOrten

Schjerning farver a/S har gennem mange år været centreret omkring eksport. i dag går ca. 
75 % går til udlandet. Produktet er miljørigtige hobby- og skolefarver. Men konkurrencen 
er hård, så opskriften er fokus på miljø, høj service, fleksibilitet og en effektiv produktion. 
i tyskland er den mest effektive metode at komme i kontakt med potentielle kunder på, 
vedholdende messedeltagelse.
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  DEsUDEn hAR Vi i 

TysklAnD En såkAlDT 

hAnDElsVERTRETER, sOm 

skAFFER Os kOnTAkTER 

Til mUliGE EmnER

http://www.revisionsgruppen.dk


MeSSeDeltaGelSe 
øGer ekSPOrten
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Direktør Jan Frandsen, Schjerning Farver
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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

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

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

http://www.permoeller.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.lsalaw.dk
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Praktisk samarbejde i gang
Ole Sørensen, genvalgt formand for 
Djurslands Erhvervsråd, ser gerne en 
egentlig fusion af de to foreninger 
og er utålmodig efter at komme vi-
dere med det praktiske samarbejde.

„Vi har efter vores konstituerende 
møde i den nye bestyrelse inviteret 
bestyrelsen i 
Syddjurs Er-
hvervsforening 
til et første fæl-
les møde, hvor 
vi kan få en ufor-
mel dialog om 
mulighederne 
for yderligere 
samarbejde. Planen er, at mødet skal 
finde sted enten i april eller maj.

Det praktiske samarbejde er vi 
allerede i gang med, først og frem-
mest med arrangementet „Djursland 
– en virksomhed“, som skal afvikles 
i uge 46, hvor vi også samarbejder 
med Viden Djurs, LO og DA. Men 
også med 
arrangements-
rækken under 
det fælles navn 
„Sammen står 
vi stærkere“, 
hvor vi også 
samarbejder 
med Lederne 
Kronjylland.

Det er efter 
min mening vigtigt, at erhvervslivet 
på Djursland kan tale med een stærk 
stemme, ikke mindst når vi skal i dia-
log med politikerne. Derfor ser jeg 

meget frem til det styrkede samar-
bejde mellem de to foreninger.“

Fælles målsætninger og værdier
Rasmus Henriksen, genvalgt for-
mand for Syddjurs Erhvervsforening, 
kan også godt se værdien af et tæt-
tere foreningssamarbejde.

„Vi har taget 
en principbeslut-
ning om, at vi 
gerne vil sam-
arbejde mere 
med Djurslands 
Erhvervsråd. 
Jeg mener dog 
personligt, at 

vi først skal have fast grund under 
fødderne ved at få undersøgt, om vi 
har fælles målsætninger og værdier 
i de to foreninger. Jeg er glad for, 
at vi har fået gang i samarbejdet 
omkring afvikling af arrangementer, 
for det kommer alle virksomheder på 
Djursland til gode, at vi sammen kan 

skabe grundlag 
for flere store 
arrangementer 
for erhvervsfolk. 
Vi er med på 
at mødes her i 
foråret, så vi kan 
komme videre 
med samarbej-
det.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

 ErHVErVSFOrENINGErNE  

 rykker  
 SaMMen
i marts måned har både Syddjurs erhvervsforening og 
Djurslands erhvervsråd afholdt generalforsamlinger. 
De er efterfulgt af tydelige signaler fra begge 
foreninger om at arbejde tættere sammen.

  DET ER EFTER min 
mEninG ViGTiGT, AT 
ERhVERVsliVET På 
DjURslAnD kAn TAlE 
mED EEn sTæRk sTEmmE

  Vi hAR TAGET En 

PRinciPbEslUTninG 

Om, AT Vi GERnE Vil 

sAmARbEjDE mERE 

mED DjURslAnDs 

ERhVERVsRåD
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Formand Ole Sørensen, Djurslands Erhvervsråd

Formand Rasmus Henriksen, Syddjurs Erhvervsforening
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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

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk

LO
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T

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

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

Tjen på eT lavere 

 energi- 
 forbrug

Bestil et gratis  
energitjek hos mig  
på 8648 1008

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

http://www.kovsted.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.vvsmester-pc.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.nyborg-s.dk


land Rover 109“ serie iiA
Producent: Rover Motor Company
Produktionsår: 1961–1971
Produktion: 451.624 (alle modeller)
Produktion: 151.813 (109“)
Motor: 4 cyl., 2.25 L benzin
 77 HK
Gear: 4-speed manual
 reduktionsgear
 tilkobl. af firehjulstræk

Som helt ung meldte han sig ind i 
Dansk Land Rover Klub. Så troede 
han, at han kunne få sin lyst styret. 
Men det er faktisk gået lige mod-
sat. Han nærmest elsker de biler i 
dag. De emmer af nye eventyr og 
rejselyst.

„Land Roveren gik i produktion i 
1948 med det formål, at den skulle 
være et praktisk køretøj, der også 
kunne benyttes i jord- og skovbrug. 
Den model, jeg købte i 1991 med 
35.000 km bag sig, er fra 1965, 
havde tjent som slangetender i et 
redningskorps og var i meget auten-
tisk stand. Derfor den røde farve og 
det lidt specielle udseende, den har 
foran, hvor der har siddet en kraftig 
pumpe. Den var jeg nødt til at købe. 
Prisen var dengang 17.000 kroner. 
I dag er den nok mere værd,“ siger 
Jens.

Han fortæller, at omkring 70 % af 
alle de Land Rovere, der er blevet 
produceret, kører endnu. Land 
Roveren er blevet bygget lidt efter 
principperne fra Willys Jeep. Den 
er hårdfør og let at servicere. 
Her kunne eksempelvis de 
japanske efterligninger 

slet ikke følge med. På grund af 
stålmangel efter krigen er pladerne 
af aluminium, mens chassisrammen 
er af stål. Selv om der stadig står 
mange hos engelske landmænd, 
blev hovedparten eksporteret til hele 
verden. Derfor ses den også i de tid-
ligere engelske kolonier. Ikke mindst 
i Afrika og i Østen.

Gennem årene har Jens haft flere 
modeller, men den gamle model fra 
1965 med serienummeret IIA har 
han beholdt sammen med en 110“ 
Defender STW fra 1997. Dog har 
han haft Brandbilen opstaldet i nogle 
år. Først i 2007, da den blev veteran-
bil, fik den igen nummerplader på.

Når så sommervarmen sniger sig 
ind over landet, så skruer Jens taget 
af. Piller vinduerne og bagstykket 
ned. Det tager ti minutter. Så kører 
han og hunden en tur til stranden i 
åben brandbil.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

en autentiSk 
lanD rOVer
ejerleder Jens nikolajsen fra Mercatus reklamebureau a/S i 

Grenaa indrømmer, at køreegenskaberne ikke er i top. Den er 

også lidt tørstig. Men den er sjov, synes han. Han bruger mest 

„Brandbilen“ som åben bil om sommeren. 
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„Man kan sige, at vores butik består 
af tre forretninger samlet i én. Vi har 
en detailbutik, hvor private menne-
sker mødes og køber maling ind til 
deres bil, båd, bolig eller sommer-
hus. Altså gør-det-selv folket. Til den 
forretningen hører også en gardi-
nafdeling, som benyttes af både 
private og virksomheder. Så har vi 
en afdeling for professionelle, som 
hovedsagelig består af bygningsma-
lere og virksomheder der beskæf-
tiger sig med ejendomsudlejning 
og renovering. Hovedleverandøren 
for de første to afdelinger er Jotun. 
Det er et godt og anerkendt produkt 
med et nyt og professionelt setup, 

som udmærker sig på kvalitet og 
ikke mindst pris. HC Farver er faktisk 
den første butik i Danmark med 
dette setup fra Jotun. Endelig har vi 
en afdeling for industri- og autolak. 
Her adskiller vi os også fra andre far-
vehandlere,“ siger Hans Peter, som 
normalt kaldes HP, og som er den 
mest talende af de to brødre.

Den professionelle afdeling 
har åbent fra klokken 7 til 16. Det 
betyder også, at erhvervskunderne 
kan hente varer helt frem til kl. 
17.30 i detailforretningen. Vi har 
egen chauffør hvor vi kører i hele 
Østjylland med malervarer. Desuden 
har forretningen en webshop, hvor 

at være farvehandler i dag med 
alle de specialprodukter, der findes 

til overfladebehandling, betyder, 
at man skal være professionel og 

kende sine produkter til bunds. Det 
er målet for brødrene Carl, Hans 

Peter Christensen og de øvrige 
medarbejdere hos HC farver a/S.

Det HanDler førSt OG freMMeSt OM

Ejerledere Carl Christensen og Hans Peter Christensen, HC Farver A/S
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både private og 
professionelle 
handler med dag 
til dag levering. 

Vi kan skaffe alt
Til næste år er 
det 40 år siden, 
at senior, Hans Christensen, etable-
rede sig som farvehandler i Randers. 
Og i år er det ti år siden, at han 
slap tøjlerne og overlod styringen til 
drengene.

„Vi handler med alle typer 
virksomheder inden for det profes-
sionelle segment,“ fortæller Carl. 
„Vi handler med såvel store som 
mindre virksomheder. Af velkendte 
virksomheder er vi underleverandør 
til blandt andet forsvaret, hospitaler 
og fængsler, foruden virksomhe-
der som Vestas, Terma, Siemens, 
Dong, Cirkus Benneweis, Djurs 
Sommerland og Randers Regnskov. 
Har vi ikke et bestemt produkt på 
hylderne, så skaffer vi det gerne via 

vort netværk. Vi 
har egen import 
af flere første 
klasses produk-
ter, hvilket også 
gør os konkur-
rencedygtige på 
pris og kvalitet. 

Smede, jernstøberier, stålfabrikan-
ter, plastfabrikanter og eksempelvis 
bådebyggerier stiller alle forskellige 
krav. Ofte står vi i den situation, at 
en kunde ikke kan finde en maler 
med specielle kompetencer. Så går 
vi gerne ind 
og danner bro 
imellem vores 
kunder, for vi 
kender branchen 
og folkene bag 
på det lokale 
niveau.“

Vi er en specialforretning
„I almindelighed siger vi, at vi har et 
bredt sortiment, prismæssigt og kva-

litetsmæssigt, hvilket kræver, at vi 
og vore medarbejdere har en ekstra-
ordinær viden og indsigt i sortimen-
tet. Alle er vi fagfolk og sammen står 
vi stærke med en viden, der supple-
rer hinanden. Overfladebehandling 
kræver god og sikker rådgivning. Her 
må ikke begås fejl. Vi lever jo af til-
fredse kunder,“ fortæller HP. Og Carl 
fortsætter: „Vi ser os selv som den 
lokale faghandel i Østjylland. Vi vil i 
det hele taget gerne opfattes som 
en lokal forretning. Det er her, vi 
selv hører til. Det ser vi også så vidt 

muligt på, når 
vi vælger egne 
leverandører.“

Jørgen Peter  
Thygesen,  
jp@mercatus.dk

  hAR Vi ikkE ET 
bEsTEmT PRODUkT På 
hylDERnE, så skAFFER 
Vi DET GERnE ViA VORT 
nETVæRk

  Vi Vil i DET hElE 
TAGET GERnE OPFATTEs 
sOm En lOkAl 
FORRETninG. DET ER hER, 
Vi sElV høRER Til



Dorte Mette Jensen er født i Lyngby som datter af den 
legendariske tømrermester Aage V. Jensen, der kom 
fra beskedne kår i nærheden af Nibe, men som fra 1937 
opbyggede en anselig virksomhed, der blandt andet 
omfattede opførelsen af Hotel Hvide Hus-kæden. På et 
tidspunkt var han Danmarks førende bygherre. I dag er 
han nok mest kendt for sine fonde, der specielt er rettet 
mod naturbeskyttelse og naturop-
lysning.

Hun er født i en familie med tre 
børn. Storebroderen er i dag 70, 
men lillesøsteren døde af leukæmi 
som 29-årig. Det har senere fået 
hendes mor til at oprette en fond 
til gavn for kræftramte, specielt 
leukæmiofre.

Som færdiguddannet lærer flyttede Dorte til Jylland 
og arbejdede i en årrække som lærer i Kolind, Bønnerup 
og Ebeltoft. Senere havde hun plejebørn. Hun havde 
bosat sig med mand og børn på en ejendom i Gravlev, 
hvor de drev økologisk gartneri fra 1975. Senere fik de 
også en kødkvægsproduktion.

Dorte er gift med Arne Fremmich, der er velbevan-
dret i arkitektur og indretning og som blandt andet er 
håndværkeren bag Per Kirkebys murstensskulturer.

I 1998 købte de Molskroen, som de drev frem til 
2004. Men da havde de allerede i 1992 købt Stenalt.

stenalt 
Greve B. Schack arvede Stenalt i slutningen af 1700-tal-
let. Da han var dybt fascineret af den italienske byg-
gestil og samtidig var blevet forelsket i en italiensk 
prinsesse, rev han sin store, firlængede hovedbygning 
ned og opførte et meget mindre, udpræget italiensk 
palads i stedet. Prinsessen kom, så og forlod ham igen. 
„Det har nok regnet den dag,“ siger Dorte med et grin. 
Kort efter forlod han også selv stedet og døde nogle år 
senere som 39-årig.

Bygningen blev gennemrenoveret af parret i perio-
den 1992 – 1994, og parret fik for det smukke arbejde 
Europa Nostra Prisen samme år. De flyttede ind, men 
det var først da forpagterens enke døde i 1998, at man 

kunne lægge bedriften om til økologi. „Hun var en me-
get statelig dame,“ fortæller Dorte.
 
At brænde for økologien 
„Foruden økologisk korn til såsæd og kvalitetsbrødkorn 
så bruges en mindre del til grovfoder til gederne og 
raps til olie. Der er synergi mellem økologisk planteavl 

og dyrehold,“ siger Dorte, som vist 
nok indrømmer, at det er bedre at 
være økologiske planteavler end 
gedefarmer. „Det skal siges, at 
uden et væsentligt engagement 
fra vore to driftsledere, Hans, som 
står for markdriften og Lars, som 
er i stalden, så ville det aldrig være 
gået. Begge brænder – som vi – for 

økologien, for udfordringerne og for innovationsmulig-
hederne.“

Dorte funderer lidt: „Jeg er glad for min læreruddan-
nelse. Jeg tror, det giver en god ballast til at kunne lidt 
af hvert. Man lærer i hvert fald at formidle. Men havde 
det været i dag, så havde jeg nok taget en landbrugsud-
dannelse.“

Geder ved en tilfældighed
„Det var egentlig lidt af en tilfældighed, at det blev 
geder. Det kunne også have været andre dyr,“ fortæller 
Dorte. „Geder har jo aldrig været populære, selv om de 
er søde. I gamle dage var geder en plage. Det var det 
værste, en vogterdreng kunne udsættes for. De åd alt, 
hvad de kunne komme i nærheden af. Så man bandt 
dem ofte. Man slagtede nok også kun de gamle. Og de 
har helt sikkert ikke været det alt for fristende at sætte 
tænderne i. Vi spiser selv næsten ikke andet end gede-
kød. Det har vi stor glæde af. I dag er ged dyrere end 
både gris, ko og kalv. Men vi skal da have flere lært at 
spise gedekød. Det er meget sundt, blandt andet fordi 
det er magert og har et højt protein- og jernindhold,“ 
siger en smilende Dorte Mette Jensen fra Stenalt Gods.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

GODSeJer 
SkOlelærer  

økOlOG
Der er fart over feltet hos Dorte Mette Jensen, Stenalt ved ørsted. Hun driver 
i dag sammen med sin mand en bedrift med 470 hektar agerjord, 223 hektar 
skov og 50 hektar rørskær. Dertil omkring 400 geder, der alt sammen hænger 

sammen i et økologisk kredsløb.
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  jEG ER GlAD FOR min 
læRERUDDAnnElsE. jEG 
TROR, DET GiVER En GOD 
bAllAsT Til AT kUnnE 
liDT AF hVERT
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sparekassen 
 Djursland
Sparekassen Djursland, der 
tidligere har overtaget Vistoft 
Sparekasse og Agri-Egens 
Sparekasse, køber Sparekas-
sen Kronjyllands afdeling i 
Tved, som pengeinstituttet 
overtog i 2010. Baggrunden 
for handlen er et fælles ønske 
om at sikre, at Mols også i 
fremtiden har et lokalt penge-
institut. Afdelingen i Tved 
vil blive lagt sammen med 
afdelingen i Knebel, så der 
her vil være syv medarbejdere 
og cirka 4.500 kunder. Tre af 
medarbejderne fra Sparekas-
sen Kronjylland flytter således 
med over i Sparekassen 
Djursland.

international 
 Furniture
Møbelvirksomheden i Ørum 
har igen markeret sig posi-
tivt, idet den blandt 42 andre 
nominerede virksomheder fra 
Region Midt, fik en flot tredie-
plads i Midjyllands Vækstpris 
2015.  

nordea
Fredag den 8. maj lukker og 
slukker Nordeas afdeling i 
Ebeltoft og går sammen med 
Nordea på Torvet i Grenaa. 
Som udgangspunkt beholder 
kunderne deres nuværende 
bankrådgivere, der flytter med 
til Grenaa. Baggrunden er, at 
færre og færre besøger ban-

ken for at få betjening. Kun-
derne klarer i stor udstrækning 
selv de mere simple bankfor-
retninger. Der er en håndfuld 
medarbejdere i Ebeltoft. De 
tre fortsætter i Grenaa, mens 
de sidste to får beskæftigelse 
i Nordea i Aarhus.

Djurs sommerland 
For andet år i træk har Djurs 
Sommerland vundet prisen 
som Nordens bedste som-
merland. På det store svenske 
rejsesite Barnsemester.se har 
næsten 50.000 personer del-
taget i afstemningen, hvor de 
blandt andet har kåret deres 
favorit sommerland.

iværksætterpris
68 virksomheder fra Business 
Region Aarhus var med i årets 
konkurrence om at få Iværk-
sætterprisen 2015. Fem Djurs-
land virksomheder var med på 
listen: Ebeltoft Lamaer, Land-
mad.dk, Memorable, Nordisk 
Tang og Småkage riget. 
Siden er i alt ni virksomheder 
udvalgt som kandidater til pri-
sen, og her er  Nordisk Tang 
blandt de nominerede. 
Iværksætterprisen 2015 ud-
deles til de mest succesfulde 
iværksættere i Østjylland 
indenfor tre kategorier: Bed-
ste fysiske produkt, Bedste 
immaterielle produkt og Den 
kreative pris. Der er afgørelse 
og overrækkelse den 16. april 
på Iværk&Vækst i Fængslet i 
Horsens.

Få relevante indlæg optaget 
gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

ledelse på Tværs: hvor skal vi hen du?
14. april kl. 14.00 - 16.30 på Hotel 
Ebeltoft Strand, Ndr. Strandvej 3, Ebeltoft.
Claus Lønborg, CEO for Copenhagen 
Capacity om de parametre virksomheder 
overvejer, når de skal beslutte om de vil 
placere sig i „udkantseuropa“. Christina 
Boutrup, forfatter og foredragsholder, 
fortæller om Kinas fremmarch, herunder, 
kinesernes ivrige lyst til at investere i bl.a. 
Danmark. Kontroversielle Steffen Møller, 
Danmarks første cheføkonom, taler om 
„dynamisk dimension“, inden der bliver 
spørge- og debatrunde.
Pris: 75 kr.
Tilm.: senest 12. april www.lederne.dk 
eller www.djurslandserhvervsraad.dk

morgenmøde med jacob nielsen
22. april kl. 8.00 - 10.00 på Kystvejens 
Hotel & Konferencecenter.
FC Djurslands Erhvervsklub får besøg 
af  Jacob Nielsen, direktør i Aarhus Elite/
AGF, der bl.a. stiller op til spørgsmålet om 
han har fortrudt skiftet fra det velkørende 
Randers FC til heksekedlen i AGF.
Arr.: FC Djursland
Info/Tilm.: rd@fcdjursland.dk 
Tlf. 2126 2710

sådan gjorde jeg 
– sådan skal du ikke gøre
7. maj kl. 16.00 - 18.30 på Kystvejens 
Hotel & Konferencecenter.
Mød ejer og bestyrelsesformand John 
Gråkjær, Gråkjær A/S, der i dag er ejet af 
John, men både har være solgt og købt 
af samme. I dag omsættes for ca. kr. 600 
mio. kr. – det startede for 30 år siden.
Slutter med sparring og en bid brød!
Arr.: DJURS Wind Power
Tilm.: dwp@djurswindpower.dk senest 
28. april.

„Vild“ inspirationsdag for hR chefer
18. maj kl. 13.00 i Ree Park Safari, 
Stubbe Søvej 15, Ebeltoft.
Få ideer til, hvordan I optimerer 
medarbejdernes trivsel og effektivitet. 
I programmet indgår foredrag om 
vinderkultur. Afsluttes Eksotisk Tapas, 
bl.a. med  smagsprøver på struds, kamel, 
bison, zebra, kænguru mm.
Info/tilm.: Susan Thorup st@reepark.dk, 
tlf. 4034 7011, senest 15. maj 2015. 
Gratis.

morgenmøde med Ole svit
20. maj kl. 8.00 - 10.00 på Kystvejens 
Hotel & Konferencecenter.
FC Djurslands Erhvervsklub får besøg 
af direktør Ole Svit, der vil indvie os i 
fremtidsplanerne for Viden Djurs og 
fortælle os, hvordan han ser Grenaa som 
uddannelsesmekka.
Arr.: FC Djursland
Info/Tilm.: rd@fcdjursland.dk
Tlf. 2126 2710

besøg på navitas
8. september  kl. 17.00 - 20.00  
Syddjurs Erhvervsforening 
besøger Navitas, AAMS (Aarhus 
Maskinmesterskole).
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erhvervskunder

Den er go’ nok - det gælder ALLE gebyrer
Kontakt os og prøv os af!

nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ..................................................................................................Reg.dato
36550686 RYTTERS TAGPAP ApS............................................................................... 25.02.2015
36552859 MESTER GRØNT ApS ................................................................................ 27.02.2015
36555971 MUTE-IT IVS ............................................................................................... 04.03.2015
36556293 WESTFIELD AGRI ApS ............................................................................... 04.03.2015
36561246 Grenå Bageri ApS ....................................................................................... 12.03.2015
36564563 Ewelina ApS ................................................................................................ 13.03.2015
36549807 360 DEGREES INSIGHT ApS ...................................................................... 24.02.2015
36549440 MURERMESTER MARTIN LAURSEN IVS .................................................. 24.02.2015
36548908 NOBE ApS .................................................................................................. 24.02.2015
36540893 SVP EBELTOFT IVS..................................................................................... 24.02.2015
36556137 WHITE RAVEN SOLUTIONS ApS ............................................................... 04.03.2015
36559934 Kronjysk Industri Service IVS ...................................................................... 10.03.2015
36565160 JR marked IVS ............................................................................................ 15.03.2015
36682477 TC Jewelry IVS ........................................................................................... 16.03.2015
36685212 Zooganizer IVS ............................................................................................ 17.03.2015
36685816 Berings Murerforretning ApS ...................................................................... 18.03.2015
36687681 H Skovsen Montage ApS ............................................................................ 20.03.2015

selskabsændringer
34482195 ORKIDEE DANIA ApS ...................................................... selskabet opløst 25.02.2015 
33758472 REDUTEC ApS .................................................. Anmodning om opløsning 25.02.2015 
31764114 CASA MIA LIVING ApS .................................... Anmodning om opløsning  27.02.2015
30542037 KURSALL DART ApS ....................................................... selskabet opløst 27.02.2015
29978654 HJB TRANSPORT ApS .................................................... selskabet opløst 27.02.2015
33155832 BØRGES FISK ApS  .......................................... Anmodning om opløsning 02.03.2015

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

http://www.sparekassendjursland.dk
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Djurslands 
 Erhvervsråd
På den årlige generalforsam-
ling i Djurslands Erhvervsråd 
blev Helene Røberg fra Gra-
fisk plus i Ebeltoft og Birthe 
Stengård Frank fra Dronnin-
gens Ferieby i Grenaa valgt til 
bestyrelsen. De afløser Ole 
Nørgård og Bernt Rasmussen, 
der ikke ønskede genvalg. He-
lene er trådt ind som kasserer 
i erhvervsrådet.

syddjurs 
 Erhvervsforening
På den årlige generalforsam-
ling blev Ole B Sørensen og 
Lars Almsten genvalgt og 
Kristian K Elmer nyvalgt til 
bestyrelsen. Som suppleanter 
blev Mads F Petersen og Lars 
Hede nyvalgt. Som revisor 
blev Solveig Skov genvalgt.

superbrugsen 
 Glesborg
Heine Petersen (34) er ansat 
som ny uddeler i Super-
Brugsen Glesborg, hvor han 
afløser Leif Fisker Jensen. 
Heine kommer fra en tilsva-
rende stilling i SuperBrugsen 
på Samsø, som han har været 
leder af i otte år.

Djurslands bank
Fire nye ansigter blev på den 
ordinære generalforsamling 
indvalgt i bankens repræsen-
tantskab. Det er købmand 
René Sønderby Povlsen, Ugel-
bølle, senior consultant/CFO  
Connie Rasmussen, Risskov, 
museumsdirektør Britta An-
dersen, Randers samt direktør 
Benny Kristensen, Randers. 
Repræsentantskabet har gen-
valgt finanschef Ejner Søby 
Vivild, advokat Peter Zacher 
Sørensen, Gjerrild og direktør 
Uffe Vithen, Egå til bankens 
bestyrelse. Formand for be-
styrelsen er fortsat grosserer 
Erik Nymann, Kolind, mens 
advokat Peter Zacher Søren-
sen har erstattet direktør Uffe 
Vithen på næstformandsposten.

Promenta A/s
Gårdejer Mogens Hjort 
Jensen, Grenaa er blevet ny 
formand for Djursland Land-
boforenings datterselskab Pro-
menta A/S. Han afløser gård-
ejer Per Blach, der har været 
formand for it-virksomheden 
siden dens stiftelse i 2002. 
Bestyrelsen består desuden 
af landboforeningens formand 
Hans Gæmelke, chefkonsu-

lent Hans-Henrik Dalsgaard og 
chef for afdelingen Land, miljø 
& erhverv, Rikke Skyum.

Djursland 
 landboforening
På den årlige generalforsam-
ling blev Hans Gæmelk, Ør-
sted genvalgt uden modkan-
didater. Derudover blev der 
valgt tre fritvalgte bestyrelses-
medlemmer. Jørgen Ivar Mik-
kelsen, Grønfeld og Flemming 
Rod Madsen, Årslev blev 
genvalgt og Esben Kristensen, 
Homå blev nyvalgt i stedet for 
Paul Søgaard, der på forhånd 
havde meddelt, at han ikke 
ønskede at genopstille. 
Ny i landboforeningens besty-
relse er også den ny formand 
for Økologiudvalget, Henning 
Jørgensen, Ring.
Ved valg af fritvalgte til Udval-
get for Åbent Landbrug Djurs-
land var der genvalg til Birthe 
Koch og Karen Revsbech. 

superbrugsen 
hornslet
Steffen Kjærsgaard (34) er 
ansat som souschef i Super-
Brugsen Hornslet. Han kom-
mer fra en stilling som uddeler 
i en LokalBrugs i Aarhus.

syddjurs kommune
Cand.scient.pol. Thomas 
Palner (38) er pr. 1. maj ansat 
som økonomichef i Syddjurs 
Kommune. Han kommer fra 
en ansættelse som ældrechef 
i Vesthimmerland Kommune. 
Før det har Thomas bl.a. 
været økonomichef i Billund 
Kommune.

norddjurs  kommune
Michael Engelsbæk (50) er 
ansat i en nyoprettet stilling 
som ny arbejdsmarkedsdirek-
tør. Michael kommer fra en 
stilling som sekretariatschef i 
Ældre- og Handicapforvaltnin-
gen i Aalborg Kommune, og 
han har tidligere bl.a. været 
vicekontorchef i KL, KKR-chef-
konsulent i Region Nordjylland 
og regionskonsulent i Dansk 
Arbejdsgiverforening.

Ebeltoft 
 Fjernvarmeværk
Niklas Bitsch er tiltrådt som 
ny driftleder af Ebeltoft Fjern-
varme værk, hvor han har af-
løst driftleder Kurt Pedersen, 
der har valgt at gå på pension. 
Niklas kommer fra en stilling 
som maskinmester hos Verdo 
Varme.

BEsTyrElsEsMEdlEMMEr 
Hæfter PerSOnliGt fOr AnsvAr
Antallet af sager om besty-
relsesansvar stiger markant. 
Derfor kræver flere og flere 
bestyrelsesmedlemmer, at 
virksomheden har en forsik-
ring, der dækker dette ansvar.

En bestyrelse skal blandt 
andet sikre sig, at bogføring 
og regnskabsaflæggelse er 
tilfredsstillende. På samme 

måde har ledelse og besty-
relse også ansvaret for at 
virksomheden er forsikret 
korrekt.

Der er i de seneste år 
faldet domme til bestyrelses-
medlemmer på over 100 
millioner kroner og der lig-
ger i øjeblikket mange nye 
krav hos domstolene. Som 

bestyrelsesmedlem hæfter 
man personligt, altså med sin 
personlige formue.

Selv bestyrelsesmed-
lemmer i sportsklubber og 
frivillige foreninger kan hæfte 
personligt. Organiserede 
paraplyorganisationer har ofte 
etableret en kollektiv forsik-
ring for de tilknyttede forenin-
ger, men Bent har selv siddet 
i en bestyrelse, hvor organi-
sationen ikke havde denne 
forsikring. Denne situation var 
hans største frygt i de syv år i 
bestyrelsen.

Der er mange faldgrupper i 
etablering af en bestyrelses-
ansvarsforsikring. Hvor stor 
skal summen være, hvor stor 
skal selvrisikoen være, og 
hvor dækker den? I USA er 
erstatningsstørrelser i forhold 
til Europa helt ude af propor-

tioner. De store danske forsik-
ringsselskaber kan alle lave 
direktions- og bestyrelses-
ansvarsforsikringer og flere af 
de mindre har også mulighe-
den. Flere specialselskaber 
kan også afdække USA mm. 
samtidig med, at de kan tage 
nogle højere summer.

Mange føler det som 
en stor ære at blive tilbudt 
en bestyrelsespost, men 
husk at domstolene skelner 
ikke mellem professionelle 
bestyrelser og „tante-besty-
relser“, der blot er „ansat“ 
til at skrive under som trofast 
støtte for direktøren eller 
indehaveren.

Af forsikringsmæglere Bjarke Sørensen 

og Bent Ketelsen, Dansø Gruppen 

 Forsikringsmæglere Djursland ApS, 

www.dansoe.dk

kluMMe – fOrSikrinG:
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Alle data er indhentet i perioden 
23.02.2015 - 24.03.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A.c.O. møbler Aps
Kirkepolden 22, Gjerrild, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,7 (5,9)
Resultat før skat 5,6 (4,0)
Egenkapital 7,8 (4,9)

A/s Grenaa skibsværft 
jens Vester og sønner
Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 9,1 (8,0)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 1,1 (0,7)

Arkikon Aps
Fornæsvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,8 (7,4)
Resultat før skat 0,8 (1,3)
Egenkapital 1,3 (1,5)

bording link A/s
C.M. Rasmussens Vej 1-5, Vivild
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 38,3 (22,3)
Resultat før skat 6,7 (4,5)
Egenkapital 21,3 (16,1)

cornershop Aps
Hovedgaden 20, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,2)
Resultat før skat -0,2 (-0,3)
Egenkapital -0,5 (-0,3)
Antal ansatte 3 (0)

Dansk special lakering Aps
Industrivej 6, Thorsager, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,6)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,4)
Antal ansatte 4 (7)

Davai A/s
Rugvænget 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 39,0 (24,2)
Resultat før skat 1,6 (1,4)
Egenkapital 5,0 (4,3)

Ebeltoft Feriehusudlejning Aps
S. A. Jensen Vej 3A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 1,4 (-0,7)
Resultat før skat -0,8 (-3,0)
Egenkapital -5,3 (-5,0)

Elite service Aps
Sortevej 25, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,8)
Resultat før skat 0,8 (0,6)
Egenkapital 2,6 (2,0)
Antal ansatte 6 (6)

Entjj A/s
Violvej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat -0,2 (-0,3)
Egenkapital 3,3 (3,5)

Excellent systems A/s
Møllevej 2, Bale, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,8 (6,2)
Resultat før skat 1,3 (0,7)
Egenkapital 7,0 (6,2)

Food Diagnostics Aps
Kalkværksvej 3B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 4,5 (4,0)
Resultat før skat 1,0 (0,1)
Egenkapital 0,6 (-0,1)

Footprint A/s
A. Knudsens Vej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 4,3 (4,4)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 3,2 (2,6)

Gbc biler Aps
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (2,3)
Resultat før skat 0,9 (1,4)
Egenkapital 0,8 (1,2)

Grenaa bil-center A/s
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 12,2 (10,5)
Resultat før skat 1,8 (1,1)
Egenkapital 17,2 (15,7)

Grenaa sandblæseri Aps
Havnevej 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,8 (0,7)

hotel Ebeltoft strand A/s
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 7,1 (12,3)
Resultat før skat 0,1 (3,7)
Egenkapital 3,0 (3,0)

johnsen Graphic solutions A/s
Bakkehegnet 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 36,2 (27,3)
Resultat før skat 3,6 (2,2)
Egenkapital 12,1 (6,5)
Antal ansatte 62 (0)

jysk brolægning Aps
Gl Mørkevej 44, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 0,7 (1,5)
Resultat før skat -0,5 (0,0)
Egenkapital 0,0 (0,6)
Antal ansatte 2 (0)

jysk maskincenter A/s
Nødagervej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 25,3 (20,3)
Resultat før skat 0,7 (0,9)
Egenkapital 11,8 (11,1)
Antal ansatte 62 (62)

kamf A/s
Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 14,0 (10,8)
Resultat før skat 1,6 (0,3)
Egenkapital 5,5 (4,5)

kattegat seafood A/s
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 16,2 (19,1)
Resultat før skat -3,6 (-6,9)
Egenkapital 25,9 (29,0)
Antal ansatte 56 (59)

knebel Drilling A/s
Industrivej 20, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 6,6 (5,8)
Resultat før skat -0,5 (-0,7)
Egenkapital 6,4 (6,3)
Antal ansatte 20 (18)

kolind boghandel Aps
Bredgade 20, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,4)
Resultat før skat -0,3 (-0,2)
Egenkapital 0,6 (0,6)

kvægdyrlægerne Djursland Aps
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,7)
Resultat før skat 0,5 (-0,1)
Egenkapital -0,3 (-0,6)

køkkenlageret Trustrup A/s
Århusvej 179, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,2)
Resultat før skat -0,2 (0,1)
Egenkapital 1,4 (1,6)

lumat A/s
Møllebakkevej 9, Ålsø, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,9)
Resultat før skat -0,2 (-0,3)
Egenkapital 3,2 (3,4)

lyneborg Grønt Aps
Århusvej 56, Ring, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,6 (1,9)
Resultat før skat 0,9 (-0,7)
Egenkapital 2,0 (1,4)

løkkeagren Aps
Rougsøvej 100, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,4)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital -0,2 (-0,3)
Antal ansatte 6 (6)

malerfirmaet Tipsmark Aps
Bredstrupvej 13, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,5 (9,1)
Resultat før skat 0,5 (0,0)
Egenkapital 0,6 (0,3)

murermester Arne hvid laursen Aps
Havvej 23, Vrinners, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,4)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)

niels søborg Ottesen Aps
Storegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,7)
Resultat før skat 0,6 (0,6)
Egenkapital 4,9 (5,8)

nordic Plastic service A/s
Føllevej 5, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,3)
Resultat før skat 0,4 (0,4)
Egenkapital 1,2 (0,9)

nørager murerforretning Aps
Hjørnevej 3, Nørager, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,0)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,0 (-0,1)

sa-Al køleteknik Aps
Stavneagervej 8, 8250 Egå
[Nordhavnsvej 24, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,0 (6,6)
Resultat før skat 3,7 (5,4)
Egenkapital 5,7 (5,7)

sabro A/s
Holmagervej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 24,0 (15,4)
Resultat før skat 2,5 (-3,4)
Egenkapital 3,1 (1,2)

scanparts co. ltd. A/s
Vibæk Strandvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,0)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 4,3 (4,0)

skov-link A/s
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 7,2 (6,0)
Resultat før skat 3,3 (2,6)
Egenkapital 13,1 (10,6)

syddjurs bilsyn A/s
Ryomvej 21, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,8)
Resultat før skat -0,3 -(0,2)
Egenkapital 1,7 (1,9)

Thing A/s
Industrivej 1, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,6)
Resultat før skat 0,4 (1,0)
Egenkapital 1,0 (1,4)

Tømrerfirmaet Peter Vognsen Aps
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 12,8 (13,7)
Resultat før skat 0,1 (1,0)
Egenkapital 1,7 (1,7)

Tømrermester svend Erik sørensen A/s
Tved Bygade 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 9,3 (10,5)
Resultat før skat 0,8 (1,6)
Egenkapital 1,1 (1,7)
Antal ansatte 22 (20)

VAm A/s
Limevej 5, V Alling, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 78,4 (66,6)
Resultat før skat 14,8 (11,6)
Egenkapital 36,2 (29,8)
Antal ansatte 126 (119)

V1 Printcompany A/s
Erhvervsparken 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,3 (5,4)
Resultat før skat -0,6 (0,3)
Egenkapital 0,6 (1,1)

VVs mester Paul christensen Aps
Plantagevej 20, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (2,1)
Resultat før skat -0,1 (0,3)
Egenkapital 0,8 (1,2)

Worth keeping Aps
Ydesmindevej 9, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 0,6 (2,0)
Resultat før skat -0,7 (0,7)
Egenkapital -0,6 (0,1)
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Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

Tilfredsstillende årsresultat hos landboforening
Djursland Landboforening 
kommet ud med tilfredsstil-
lende resultat for 2014.
Efterspørgslen på Djursland 
Landboforeningens rådgiv-
ningsydelser har i 2014 været 
stigende, og det har med-
virket til, at omsætningen er 

øget med fire procent til 39,9 
mio. kr. – og det vel at mærke 
med uændrede priser på råd-
givningsydelserne. 
Årsregnskabet 2014 viser 
også, at der blev opnået et 
pænt positivt resultat på 
841.000 kr., svarende til en 

overskudsgrad på 2,1 procent. 
Bestyrelsen for landboforenin-
gen betegner det økonomiske 
resultat for 2014 som tilfreds-
stillende. Overskuddet er til-
lagt egenkapitalen, der herved 
er steget til 9 mio. kr.

Rekordår i 
Djurslands 
bank
Djurslands Bank kan fejre sit 
50 års jubilæum i kanonform. 
Det kunne man høre ved 
bankens generalforsamling i 
Grenaa Idrætscenter den 18. 
marts. 
2014 blev året, hvor overskud-
det kom op næsten 100 mio. 
kr. Bankens egen kapital er nu 
på 818 mio. kr. Helt så godt 
regner man ikke med, at det 
bliver for 2015. Det har vist 
sig, at satsningen på Aarhus-
området har været rigtig 
set. De fem afdelinger i og 
omkring Aarhus udgør i dag 
30 % af bankens volumen og 
leverer 45 % af bankens nye 
kunder. Bankens privatkunder 
i Aarhus minimerer også ban-
kens risici, da deres boliger 
ofte er mere værd. 

Tilfredhed i 
 sparekasse
Direktør Peter Lading Søren-
sen er formodentlig en glad 
mand. Sparekassen Djursland 
har gennem 2014 fået 700 
nye kunder, 100 nye garanter 
og et overskud på 10,2 mio. 
kr., der året før var på 6,8 mlo. 
Men fusionen med Vistoft 
Sparekasse er der yderligere 
tilført 2600 kunder. „Heldig-
vis ser vi en tendens til, at 
vore kunder igen er begyndt 
at efterspørge ud- og indlån. 
Boligmarkedet er i visse 
dele af Djursland frosset til, 
men de større byer er ved at 
komme pænt i gang i antallet 
af bolighandler,“ siger direk-
tøren. Men udover fusionen 
har mere end 700 nye kunder 
som sagt valgt at skifte til 
Sparekassen. Det er især 
kundeafdelingerne i Grenaa 
og Hornslet, som har oplevet 
fremgangen.

hsm industri A/s
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning  30.09.2014

Bruttofortjeneste 114,5 (106,4)

Resultat før skat 9,0 (10,7)

Egenkapital 29,5 (28,7)

Antal ansatte 225 (200)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

hsm: OFFshORE FylDER cA 50% 
Ejerleder Esben Møller, HSM 
Industri A/S i Grenaa, har en 
rigtig god amerikansk kunde 
med en stor afdeling i Norge. 
HSM har arbejdet sammen 
med amerikanerne i 15 år, så 
der er efterhånden et meget 
tæt forhold mellem de to virk-
somheder. Derfor fylder off-
shore – og samtidig virksom-
hedens eksport, i dag omkring 
halvdelen af omsætningen.

„Vi leverer udstyr til bore-
platforme til hele verden 
gennem amerikanerne. Det 
hele bliver produceret her 
på fabrikken i Grenaa, hvor 
vi også er med i en hel del 
produktudvikling. Konkret 
handler det om udstyr til rør-
behandling på boreplatforme. 
Det er industriprodukter, men 
der bliver efterhånden puttet 
rigtig meget teknoplogi i dem. 
Det foregår som regel på den 
måde, at de første prototyper 
udvikles hos os. Senere bliver 
de produceret andre steder i 
verden, hvor de har lavere løn-
ninger end os.“

smede produktudviklere
Nu skulle man tro, at HSM 
havde en hel masse ingeniører 
og ligende ansat til produkt-
udvikling, men Esben Møl-
ler fortæller, at en hel del af 
smedene er med i udviklings-
arbejdet. 

„Vi arbejder efter  den 
mo derne måde at tænke 
på kontra i Østeuropa, hvor 
man stadigvæk kører mere 
efter autoritære standarder. 
Vi lægger så meget ansvar 
ud til vores medarejdere som 
muligt, så beslutningerne kan 
træffes på stedet. Teknologi er 
også fleksibilitet. Det handler 
om, hvor hurtigt kan vi omstille 
os og hvor meget den enkelte 
medarbejder selv kan løse. 
Når vi besøger kunderne, har 
vi nogle af vores gode smede 
med, som på den måde fra 
starten deltager i produktudvik-
lingen.“

industriservice fylder også
„Industriservice skal være her 
og nu! Vi kan levere 30 mand 
samme dag inden middag, 
hvis det er nødvendigt. Vi 
har den volumen på mand-
skabsfronten, at det kan lade 
sig gøre. Det kan jeg takke 
medarbejderne for. De gør det 
for firmaets skyld, ikke kun for 
pengene. Vi skal arbejde, når 
kunderne er der, og det forstår 
de heldigvis. Så tager vi bare 
de projekter, der evt. bliver 
forsømt, i weekenden, hvis der 
er behov for det.“

Esben har som regel heller 
ikke problemer med at skaffe 
de rigtige medarbejdere.

„I perioder kan vi have 
problemer med at skaffe 
mandskab, men normalt ikke, 
for vi har bl.a. 30-40 polakker 
ansat hele tiden, og her er der 
mulighed for et skrue endnu 
mere op, når det kræves.“

Odrer to år frem
Et overskud før skat sidste år 
på 9 mio. kr. er Esben godt til-
freds med, og han forventer et 
tilsvarende resultat i år. Der er 
nemlig ordrer, der rækker op til 
to år frem i tiden, så Esben ser 
fortrøstningsfyldt på fremtiden.

ny generation og jubilæum
HSM kan fejre 40 års jubi-
læum den 15. april, og et 
generationsskifte har været i 
gang i flere år, så de tre børn 
Janni Ravnebæk Møller, Mark 
Ravnebæk Møller og Stefan 
Ravnebæk Møller i dag er både 
medarbejdere og medejere af 
virksomheden.

Ejerleder Esben Møller sammen med sine børn, ejere og medarbejdere i HSM Mark, Stefan og Janni Ravnebæk Møller



I 2010 etablerede Per Dreyer-
Christensen Trustrup Bilmontage. 
Virksomheden beskæftiger sig med 
alt inden for overvågning af biler, 
udstyr, håndfri montering, diodelys 
samt forskellige reparationer.

„Med et program på computeren 
kan man se, hvor ens bil befinder 
sig inden for 5 – 10 meter,“ forklarer 
han. „Det kan selvfølgelig være i 
tilfælde af et muligt tyveri, men det 
kan også være et kurer- eller fragt-
firma, der ønsker at vide, hvor den 
nærmeste bil befinder sig i tilfælde 
af, at man har fået en ny trans-
portopgave. Man kan også bruge 
systemet til at dokumentere, at man 
faktisk har været hos en kunde på en 
given destination 
på et givet tids-
punkt. Eller som 
dokumentation 
over for SKAT. 
Systemet er 
også godkendt 
af forsikringssel-
skaberne.“

Når det drejer sig om opmærkning 
af værktøj og materiel, så tilbyder 
Trustrup Montage at gøre det. Er der 
allerede stregkoder på værktøjet så 
kan disse genbruges og indlæses i 
systemet.

Trustrup Bilmontage har gennem 
årene samarbejdet med Skyhost, 
der er en førende virksomhed inden 
for området. 

Flådestyring
Ved brug af systemet får man et 
overblik over brugsmønstre og 
placeringer af virksomhedernes 
køretøjer og kan agere på baggrund 
af de data og de rapporter, som 
systemet generer. Der er ikke kun 
tale om aktuelle placeringer, men 
også historiske data. På den måde 
kan man optimere driftsomkostnin-
gerne. Systemet er integreret med 
andre produkter, så er der brug for 
opgavestyring, værktøjsregistrering 
og billeddokumentation, kan det 
tilvælges efter behov. Til flådesty-
ringen kræves en sporingsenhed pr. 

køretøj. Til gengæld kan man følge 
flere køretøjer på én skærm.

Den elektro-
niske kørebog 
overholder 
SKATs regler. 
Ideel til split-
leasing. Syste-
met kan håndtere flere brugere på 
samme tid. Man kan indlægge faste 
saltnings- eller kørselsruter, hvis der 
er behov for det, og det kan vises 
på en smartphone eller tablet. Man 
kan få tilsendt alarmer på SMS el-
ler Email ved frakobling af ekstern 
batteri. Derudover er der genakti-
vetsalarmer. 

montering  
hos kunden
Per gør opmærk-
som på, at han 
gerne kommer 
ud til kunden 
og installerer 
udstyret. „Det 
er ofte det nem-

meste – både for kunden og for os,“ 
siger han. Han forklarer videre, at 
han også installerer håndfrie 
mobilsæt i biler, pc-
arbejdspladser 
og LED-
lys. 

Et væsentligt bedre lys, der kan 
installeres som baklys, markerings-

lys eller som lys 
i varevognen. I 
øvrigt også alt 
andet el. Han 
tilføjer, at han 
kan installere 

håndfrie smartphones, så de ikke 
modtager SMS og mails, mens man 
kører. Man kan også få en stemme 
til at sige, hvem der ringer, og man 
kan selv sige navnet på en ønsket 
person, så bliver han ringet op.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

er firmabilen forsvundet. eller værktøjet, udstyret eller materialerne. 
Der kan være mange gode grunde til at GPS-overvåge sine ejendele. 
Der kan spares tid, penge og masser af ressourcer, hvis man dækker 
sig ind – inden uheldet eller tyveriet sker.
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  mED ET PROGRAm 
På cOmPUTEREn kAn 
mAn sE, hVOR Ens bil 
bEFinDER siG inDEn FOR 
5 – 10 mETER

  sysTEmET ER OGså 
GODkEnDT AF  
FORsikRinGs sElskAbERnE
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OVerVÅGninG  
AF BILEr OG uDSTyr

Ejerleder Per Dreyer-Christensen, Trustrup Bilmontage



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

Vi specialiserer os indenfor opbygning og 
reparationer af alt rullende materiel

Alt i hydraulik, slanger, ventiler, 
cylindre m.m.

GRENAA 
SANDBLÆSERI

STÅL-, SAND-, GLAS- 
OG PLASTBLÆSNING
MALING OG PRIMING

KURERKØRSEL 
MED RIISES 
EXPRESS

Tlf. 2019 7000 eller 2019 7002
Kattegatvej 3, Bygning 16

8500 Grenaa · larsriise@live.dk

NY RENAULT TRAFIC L1H1 1.6 dCI 140 HK S&S 
LEASING FRA 1.993 KR./MD. 
INKL. NAVIGATION, AIRCONDITION, FARTPILOT, 
BAKKAMERA, TÅGELYGTER OG REGNSENSOR, SERVICE 
& VEDLIGEHOLDELSE 

SKRU OP FOR SUCCESEN 

VAREBILER TIL OVERSKUDSAGTIGE 
HÅNDVÆRKERE

RENAULT KANGOO L1 1,5 dCI 75 HK S&S 
LEASING FRA 1.299 KR./MD.  
INKL. AIRCONDITION, SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE

RENAULT MASTER L2H2 2,3 dCI 125 HK
LEASING FRA 2.199 KR./MD.
INKL. AIRCONDITION, SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE

www.renault.dk

DRIVE THE CHANGE

KLAR TIL AT BOOSTE FORRETNINGEN MED 140 HK I EN VAREBIL UDOVER DET SÆDVANLIGE
Med ny Renault Trafi c er det svært ikke at blive temmelig overskudsagtig, for med en leasingpris på kun 1.993 kr./måned er Trafi c en varebil, der skruer 
op for alt – undtagen pris og brændstofforbrug. Den er spækket med lækkerier som navigation, aircondition, fartpilot, regnsensor og bakkamera. Oplev 
den helt overlegne kabine og du vil aldrig tilbage i en almindelig varebil. Mærk køreegenskaberne og de 140 hestekræfter, og du vil nægte at tro, at den 
kører hele 16,4 km/l ... men det gør den! Prøv også Renault Master og Kangoo fra Danmarks mest overskudsagtige varebilsprogram. 
ENERGIKLASSE  –  Ny Renault Trafic L1H1 1,6 dCI 140 HK S&S – 1.993 kr./md. Energiklasse C: Forbrug 16,4 km/l, CO2-udledning: 170 g/km. Operationel leasing hos Renault Finance (Santander Consumer Bank) af Renault Trafic T29 L1H1 1,6 dCi 140 HK: 1.993 kr/md ved leasingperiode på 60 måneder inklusiv 
Renault Care (service-, reparation- og vedligeholdelsesaftale – eksklusiv dæk). Inklusiv 15.000 kilometer om året med 30.000 kr. i forudbetalt leasingydelse. Renault Master L2H2 2,3 dCi 125 HK – 2.199 kr./md. Energiklasse F: Forbrug 12,8 km/l, CO2-udledning: 207 g/km. Operationel leasing hos Renault Finance (Santander Consumer Bank) 
af Renault Master T33 L2H2 2,3 dCi 125 HK: 2.199 kr/md ved leasingperiode på 60 måneder inklusiv Renault Care (service-, reparation- og vedligeholdelsesaftale – eksklusiv dæk). Inklusiv 15.000 kilometer om året med 30.000 kr. i forudbetalt leasingydelse. Renault Kangoo L1 1,5 dCi 75 HK S&S – 1.319 kr/md. Energiklasse A+: Forbrug 
23,8 km/l, CO2-udledning: 110 g/km. Operationel leasing hos Renault Finance (Santander Consumer Bank) af Renault Kangoo Access L1 1,5 dCi 75 S&S,: 1.299 kr./md ved leasingperiode på 60 måneder inklusiv Renault Care (service-, reparation- og vedligeholdelsesaftale – eksklusiv dæk). Inklusiv 15.000 kilometer om året med 30.000 kr. i 
forudbetalt leasingydelse. Alle priser er eksklusiv moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse. 
Forbehold for pris- og renteændringer. Gælder så lange lager haves. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

CLIO OG CLIO ST VAN 
OP TIL 31,3 KM/L. FRA 87.999 KR. 
EKSKL. MOMS**
OP TIL 31,3 KM/L. FRA 
EKSKL. MOMS**

CAPTUR VAN 
OP TIL 27,8 KM/L. FRA 99.999 KR. 
EKSKL. MOMS**

MEGANE ST VAN 
OP TIL 28,6 KM/L. FRA 129.999 KR. 
EKSKL. MOMS**

SCENIC OG GRAND SCENIC VAN 
OP TIL 24,4 KM/L. 
FRA 153.999 KR. EKSKL. MOMS**

Randers salgsafdeling · Aarhusvej 115 · 8960 Randers SØ · Tlf: 86 42 25 11 · Mandag - fredag 9.00-17.30, lørdag - søndag 11.00-16.00 · www.autohus.dk
Grenå salgsafdeling · Rugvænget 29 · 8500 Grenaa · Tlf: 86 32 15 00 · Mandag - fredag 10.00-17.00, lørdag - søndag 10.00-15.00

Frederikshavn . Maigårdsvej 5 . Tlf. 98 42 43 44

Vi er specialister i service/reparation af
varevogne og erhvervsbiler
til særdeles
fordelagtige priser...

Forhandler af 
Variant trailere...

GRATIS
lånebil!

GRATIS
afhentning!

Nødagervej 67 · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
Mobil 40 50 15 26 · www.friispedersen.dk

Kran- og specialtransport
• Kraner 24-150 t/m m. grab mv.
• Montageopgaver
• Maskin- og bådtransport
• Blokvognstransport
• Kørsel m. langt gods
• Nedb., trailere & påhængsvogne
• Entreprenørkørsel
• Grus, sten & granit leveres

• Ring venligst hvis der er andet…
•

A/S

Udlejning af affaldscontainere
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http://www.norddjursoppbygg.dk
http://www.grenaasandbl�seri.dk
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For at skærpe trafiksikkerheden er 
arbejdsgiveren blevet ansvarlig for 
de ansattes fartbøder, idet det er 
ejeren af bilen, der nu er ansvarlig 
for alle bilens bøder – også selv om 
det ikke er ejeren selv, der har foden 
på speederen.

Ifølge FDM består godt og vel 85 
pct. af alle bøder, der udstedes fra 
fotovogne af hastighedsovertrædel-
ser på max 30 % Er overtrædelsen 
på mere end 30 %, er du som ar-
bejdsgiver ikke længere ansvarlig, og 

du kommer heller ikke til at hænge 
på en overtrædelse, der giver klip i 
kørekortet, frakendelse af kørekortet 
eller kørselsforbud, selvom overtræ-
delsen er sket i arbejdstiden.

 
Undgå bøder
Der er et par oplagte tiltag, der kan 
minimere din risiko som arbejdsgiver 
for at stå med udgiften, og samtidig 
bidrage til større trafiksikkerhed. 

For det første kan der tilføjes en 
passus i virksomhedens tro- og 

loveerklæring, der bruges vedr. med-
arbejderes brug af firmabiler, så den 
fastlægger, at medarbejderne selv er 
ansvarlige for hastighedsoverskridel-
ser i firmabilerne, og at beløbet kan 
trækkes i den pågældendes løn. 

For det andet kan der føres logbog 
over hvem, der kører i hvilken bil og 
hvornår, fordi de nye regler betyder, 
at hvis du kan fremvise en erklæring 
fra bilens fører, der vedkender sig 
overtrædelsen, så er du ikke læn-
gere ansvarlig. 

arBeJDSGiVeren
fÅr fartBøDerne

Foto: www.sikkertrafik.dk
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5AUTOVÆRKSTED & DÆKCENTER
SDS er lige så meget autoværksted som dækcenter. Vi servicerer
din bil efter fabrikkens forskrifter, og du fastholder din garanti.

FIND OS
Find din nærmeste
SDS på www.sds.dk

TILBUD OM EN UNIK OG FAVORABEL
”HÅNDVÆRKERKONCEPT” AFTALE
Vi tilbyder et komplet ”HÅNDVÆRKERKONCEPT” til små og mellemstore erhvervsdrivende, som  ønsker at få minimeret
driftsomkostningerne på vognparken via samarbejdsaftaler, fastsatte forretnings gange og en fast prisstruktur m.m.

FORDELENE VED ”HÅNDVÆRKERKONCEPTET” ER BL.A.:

• Fri lejebil ved ordinær service.
• Fri opbevaring af hjul.
• Fri assistance ved nedbrud.
• 3 års garanti på OE-reservedele.
• Fleksible åbningstider ved behov.

• Fri sprinklervæske opfyldning.
• Fri pæreskift (gælder arbejdsløn).
• Altid prismatch.
• FDM samarbejde.

Kontakt os for yderligere informationer på sds.dk under erhverv – og få et uforpligtende tilbud samt en gennemgang af
et skræddersyet ”håndværkerkoncept” til dit firma. 

Med venlig hilsen

SUPER DÆK SERVICE

”HÅNDVÆRKERKONCEPT”
SERVICE- OG DÆKAFTALE

000237kn SDS HVK annonce 217x310+3 mm.indd   1 23/03/15   13:04

http://www.sds.dk


Rundt omkring i landet findes der 
62 SDS-afdelinger, der servicerer 
og reparerer alle bilmærker. Blandt 
andet har virksomheden en afdeling 
i Randers, i Ebeltoft og i Grenaa. Det 
er afdelinger, som lige så meget er 
autoværksteder som dækcentre, og 
hvor kun den mest moderne tekno-
logi anvendes. Blandt andet Bosch 
KTS testere til fejludmåling af biler. 

Fordelene ved  
håndværkerkonceptet
„Vi servicerer alt kørende materiel,“ 
siger Peter Skriver, der er salgs- og 
eftermarkedschef hos Super Dæk 
Service. „Det er faktisk alt med hjul 
på. Også gummigeder, trailere og 
traktorer. Er man en mindre eller 
en mellemstor virksomhed, kan 
vi tilbyde et koncept, der ud over 
en altid gunstig pris indeholder en 
række fordele, der tilsammen bliver 
opfattet som en rigtig fordelagtig 
pakke. Udgangspunktet er en indivi-
duel samarbejdsaftale, som vi laver 
i fællesskab med kunden. Vi har en 
række faste forretningsgange, der 
sikrer, at vi kommer rundt om det 
hele. Og endelig har vi en fast pris-
struktur, man kan være tryg ved. Vi 
mener, at vi har nogle af markedets 
bedste priser.“

Som udgangspunkt kender 
personalet den enkelte kunde og 
den enkelte bruger af et køretøj. For 
brugeren – altså chaufføren – opnår 
nøjagtig de samme fordele med sit 
private køretøj, som virksomheden. 
Det er også det samme personale, 
der giver gode råd til vedligeholdelse 
og service. Der er for eksempel altid 
fri lejebil ved ordinær service. Der er 
fri opbevaring af hjul, altid assistance 
ved nedbrud, fleksible åbningstider 
ved behov og 3-års garanti på alle 
OE-reservedele.

Der står i alle SDS-afdelinger et 
veluddannet personale til rådig-
hed. „Alle mekanikere gennemgår 
løbende via vort akademi en 2-årig 
uddannelse, der gør dem i stand til 
altid at være på forkant med udvik-
lingen.“

Fordelen ved at anvende en stor 
kædevirksomhed er, at man, uanset 
hvor man befinder sig i landet, vil 
være i nærheden af en Super Dæk 
Service afdeling. Altså er der tale om 
en landsdækkende service. Det er 
godt at vide, hvis der sker uheld. 
   Endelig samarbejder Super Dæk 
Service med alle de største leasing-
selskaber, når det drejer sig om dæk 
og fælge samt reparation af disse. Et 
samarbejde finder også sted med de 

fleste partnerkoncepter i landet, så 
man som kunde kan opnå rabat eller 
andre fordele, når man skal have 
serviceret sin bil. 

Få en præsentation
Der er lederen af de enkelte afde-
linger, der gerne kommer ud og 
fortæller om fordelene ved håndvær-
kerkonceptet. Om de individuelle 
aftaler, der kan laves. Det handler 
blot om at få taget kontakten, siger 
Peter Skriver. „Det er måske ikke 
altid en god idé at lægge sine æg i 
én kurv,“ siger han. „Men i dette 
tilfælde er det en fordel at samle 
alle ydelser, kreditter og fakturaer 
et sted. FDM kommer på uanmeldt 
besøg og kontrollerer blandt andet 
reparationer og serviceeftersyn. Der 
er især fokus på, at reparationer og 
serviceeftersyn stemmer overens i 
forhold til det aftalte med kunden, 
og at kunden er korrekt informeret 
omkring eventuelle ekstra reparatio-
ner ud over det aftalte. Vi vil være 
branchens bedste inden for dæk og 
autoreparation.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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Få EN SerViCeaftale  
På HELE DIN VOGnPark

for mange små og mellemstore 
virksomheder kan en serviceaftale 
på alt kørende materiel være en 
indlysende fordel. Man får forenklet 
forretningsgangene og minimeret 
driftsudgifterne. Super Dæk Service 
(SDS) kalder det et håndværkerkoncept 
med en række indbyggede fordele. alt 
sammen godkendes løbende af fDM 
kvalitetskontrol.

Salgs- og eftermarkedschef Peter Skriver, Super Dæk Service
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Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

Professionelt værksted

Svend Pilgaards professionelle værksted 
beskæftiger sig bl.a. med:

l  Alt i reparationer af personbiler, varebiler, 

  lastbiler og busser 

l  Eftersyn, olieskift, bremser og styretøj

l  Lovpligtig eftersyn og reparation af fartskrivere

l  Fejludlæsning

l  Bremseprøve også på lastbiler

l  Salg og udskiftning af dæk

l  Styretøjsudmåling med firehjulsudmåler

l  Reparation og servicering af aircondition

l  Reparation og udskiftning af ruder.

Vi servicerer og reparerer 
alle bilmærker og yder 
3 års garanti på reservedele

Svend Pilgaard Automobiler A/S · Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård · Tlf. 8639 4099 · www.svendpilgaardautomobiler.dk

Book en prøvetur!
Kontakt os og lad os give dig  

et uforpligtende tilbud!

NY

Grænsen for, hvor langt der må 
køres uden fartskrivere med værktøj 
og materiale fra virksomhedens 
adressen, er blevet udvidet fra 50 til 
100 kilometer.

„Lempelsen er et skridt i den 
rigtige retning, men det er stærkt 
beklageligt, at håndværksvirksom-
heder fortsat rammes af køre- og 
hviletidsregler, der er rettet mod 
transportbranchen,“ mener chefkon-
sulent Lars Magnus Christensen fra 
Håndværksrådet.

„Selv om grænsen er udvidet, så 
vil virksomheder med opgaver mere 
end 100 kilometer fra virksomheds-
adressen stadig være tvunget til at 
have fartskriver installeret.“

Kilde: Håndværksrådet

hovedreglen
Overstiger den samlede vægt på din 
bil + trailer 3.500 kg, skal du have en 
fartskriver installeret.
  
Undtagelsen fra reglen
Du er undtaget fra reglen om fart-
skrivere, hvis du som virksomheds-
ejer opfylder samtlige nedenstående 
punkter:
• Bil + trailer vejer mindre end 7.500 kg. 
• Kørslen foregår inden for en radius 

af 100 km fra virksomheden.
• Føreren er ikke kun beskæftiget 

som chauffør.
• Det ikke er en transportvirksom-

hed.
• Du KUN transporterer materiel 

(omfatter reservedele, delkompo-
nenter og værktøj).

• Du IKKE transporterer varer og/
eller gods.

VirkSOMHeDer MÅ nu køre 

100 kilOMeter
uDen fartSkriVer

Foto: www.politi.dk

http://www.u-sinding.dk
http://www.sm-autolakering.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
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