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T otalentrepriser 
Nybygning · T ilbygning 

Omforandring · Reparationer 
Murer-, beton-, og jordarbejde 

Autoriseret kloakmester 
Grave- og huggearbejde med miniged 

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
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Kontakt os for 
en uforpligtende 
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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

Professionelt 
værksted

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

garanti på reservedele

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

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

http://www.rjakobsen.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
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Man kan hæve sit kompetenceniveau på et bestemt område – og på den måde skabe sige 
en eksport. Ofte kan opgaverne løses hjemmefra. Det er det, softwareudvikleren C-Tilsted 
i Ebeltoft har gjort. Eksportmulighederne ligger på stribe. Det kniber mere med at få fat i 
de rette folk.
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Om det så skulle have været et advisory board eller en bestyrelse har ikke været det 
afgørende. Det afgørende har været at have andre øjne til at se på områder, der ikke er 
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håndværkere. Her har man styrke. 
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„NEJ, DEN KOMMER IKKE UD I REGNVEJR“
Jesper Jürgensen fra Volkswagen Grenaa er om nogen en Volkswagen fan. For nogle år 
siden købte han en Volkswagen Karmann Ghia cabriolet i Würtsburg fra 1968. Den bliver 
brugt til familiehygge og køreture i Danmark og sommerferier rundt i hele Europa. Men 
den kommer helst ikke ud i regnvejr.

 13 LOKALE KANDIDATER PÅ SOCIALE MEDIER

 14 DEN MODERNE SPAREKASSE  
PÅ DEN GAMMELDAGS MÅDE

 16 ISS HAR ÅBNET AFDELING FOR KLOAK-  
OG INDUSTRI SERVICE PÅ DJURSLAND

 18 JEG HAR EN IDEALIST I MAVEN
Personprofil Ejerleder Dennis Friis Thaagaard, Sustainor [forsidefoto]  
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skildpaddepasser i Caribien og landbrugsmedhjælper i Australien. Og så kan han reiki 
heale.
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DER ER  
MANGEL PÅ FOLK  
 AF VORES SLAGS
Man kan hæve sit kompetenceniveau på et bestemt område 
– og på den måde skabe sige en eksport. Ofte kan opgaverne 
løses hjemmefra. Det er det, softwareudvikleren C-Tilsted i 
Ebeltoft har gjort. Eksportmulighederne ligger på stribe. Det 
kniber mere med at få fat i de rette folk.

„Vi er nu i gang 
med eksport 
på det engel-
ske marked på 
tredje år.  Og 
tilsyneladende 
kan vi få, hvad 
vi vil derovre. 
I begyndelsen 
havde vi planer 
om at lave en afdeling i England. 
Men efterhånden har vi fundet ud 
af, at som situationen er nu, er det 
ikke nødvendigt. Vi løser opga-
verne dels herhjemme og dels hos 
kunden. Fordelen ved at sidde ved 
siden af kunden er så egentlig, at vi 
kan få en umiddelbar respons. Og 
i dag er det både nemmere og ofte 
også billigere at tage for eksempel 
fra Tirstrup til London end til Køben-
havn,“ siger Christian Tilsted. 

Helst lokale folk
„Viden Djurs i Grenaa tilbyder 
den uddannelse, vi har brug for. Vi 
udvikler på en platform, der hedder 
Sitecore. Udannelsen er relativ kort. 
Et par år på selve uddannelsen, og 
så et par år hos eksempelvis os, 
så er de studerende flyvefærdige. 
Egentlig svarer de uddannelser, man 
har brug for til denne software, til 
en gammeldags EFG-uddannelse 
i længde. Men de, der får den, er 
meget eftertragtede.“

Christian Tilsted og en medarbej-
der plejer at være i London cirka 
en uge om måneden. „Det kan da 
indimellem være et problem, at 

familien må und-
være en mand 
eller en kone i 
en uge. Der er 
også meget at 
se til hjemme. 
Sproget er til 
gengæld intet 
problem. Dels 
er program-

meringssproget engelsk, og dels 
taler den yngre danske generation i 
forvejen engelsk på et pænt niveau. 
Havde det været i Tyskland eller 
Frankrig kunne det være mere van-
skeligt på nogle punkter.“  

Det engelske marked  
er kæmpemæssigt
Lige nu er det vanskeligt at forestille 
sig, at de to markeder vil udvikle sig 
forskelligt. Men skulle det ske, så 
er det intet problem at afsætte flere 
ressourcer fra 
det ene til det 
andet marked. 
England er 
meget stort og 
meget interna-
tionalt. Her-
hjemme stjæler 
vi mere fra hinanden, mener 
Christian. „Altså: Vort problem er 
ikke at skaffe eksportordrer, det er 
at skaffe folk. Indrømmet, det er der 
ikke megen strategi i. Man kan sige, 
at vi er i en privilegeret situation.“

I England er man vant til at 
samarbejde med medarbejdere fra 
hele verden. Der er ingen berørings-

angst. Det gør det nemmere at 
samarbejde. Det er også nemmere 
at skaffe bedre indtjeninger end her.  

C-Tilsted i dag
I dag er der 11 ansatte i virksom-
heden i Ebeltoft, som ejes af 
Christian og hans kone Rikke. 
Eksporten udgør omkring 20 
% af den samlede omsæt-
ning, men den kunne sagtens 
hæves. „Vi er bestemt ikke 
uambitiøse, vi skal videre, 
men vi skal sørge for, at vort 
bagland kan magte det. Jo 
flere år vi beskæftiger os 
med platformen Sitecore 
og dens udvikling, jo 
bedre bliver vi også,“ 
siger Christian Tilsted.

Jørgen Peter Thygesen,  
jp@mercatus.dk
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  I DAG ER DET BÅDE 

NEMMERE OG OFTE OGSÅ 

BILLIGERE AT TAGE FOR 

EKSEMPEL FRA TIRSTRUP 

TIL LONDON END TIL 

KØBENHAVN

  VORT PROBLEM 

ER IKKE AT SKAFFE 

EKSPORTORDRER, DET  

ER AT SKAFFE FOLK
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Direktør Christian Tilsted, C-Tilsted
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motorcykler

personbiler

busser

lastbiler

vogntog

Effektive kurser
– kørebanen på Djursland

Trafiksikkerhed
Vi er eksperter i transport

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

Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft
Tlf.: 87 53 54 40 · www.jobcentersyddjurs.dk

GRATIS
REKRUTTERINGSHJÆLP

Rekrutter din kommende medarbejder via 
jobcentrets databaser. 
Vi har samtaler med ledige om deres kompe-
tencer og jobønsker og har derfor kontakt til 
kandidater inden for en bred vifte af brancher. 

Der er tale om en hurtig og nem service, der 
er omkostningsfri for jer.

Vi har ligeledes mulighed for at indrykke 
jobannoncer på Jobnet på vegne af 
virksomheden og derved udfører nogle af de 
administrative opgaver i rekrutteringsarbejdet.

Hvad gør du?
Når din virksomhed 
efterspørger arbejds-
kraft, og du ønsker 
hjælp i forbindelse med 
annoncering af 
jobopslag og professio-
nel rekruttering, skal du 
blot kontakte en af 
Jobcenter Syddjurs’ 
virksomhedskonsulen-
ter.

Vi er klar til at hjælpe!

Louise Fuks
Virksomhedskonsulent
Direkte 87535132
Mobil 23749238
lofu@syddjurs.dk

Gitte Gindrup
Virksomhedskonsulent
Direkte 87535155
Mobil 40134253
gitgi@syddjurs.dk

Ole Bech Pedersen
Virksomhedskonsulent
Direkte 87535499
Mobil 23741658
olbp@syddjurs.dk

http://www.tradium.dk
http://www.jobcentersyddjurs.dk
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Bestyrelse i praksis
GRENAA  I efteråret deltog mere end 25 virk-
somhedsledere i et bestyrelsesforløb, som blev 
til i et samarbejde mellem DJURS Wind Power, 
Væksthus Midtjylland og tre medlemsvirksom-
heder: Djurslands Bank, Advokatfirma Lindhardt 
Steffensen og EY.
Mange undersøgelser viser at virksomheder med 
professionelle bestyrelser klarer sig bedst. De er 
udviklingsorienterede og skaber større overskud. 
„Vi vil skabe udvikling og endnu bedre virksomhe-
der“, fortæller direktør Lene Skovsgaard Søren-
sen, DJURS Wind Power, der derfor gentager 
forløbet Bestyrelse i Praksis, med en møderække 
på fire dage, i løbet af efteråret. „Forløbet er tilret-
telagt, så virksomhedsejeren kan nå at komme 
hjem eller få startet dagen, inden vi går i gang.“ 

Nyt fødevarekoncept 
RØNDE  Familien Gamborg fra Møllerup Gods, vil 
skabe et nyt fødevarekoncept, med afsæt i bære-
dygtighed og godsets spændende historie. Der-
med rammer godset ind i tidens trend med fokus 
på lokale varer og varer med en særlig historie.
„Det er et rigtig spændende projekt, og et nyt 
forretningsben under godset, hvor vi vil etablere 
Mølle rup som et brand,“ siger landmand Anne 
Sophie Gamborg, der ejer Møllerup Gods sam-
men med sin mand Stig Gamborg.
Det er endnu ikke besluttet, hvilke produkter 
fødevarekonceptet kommer med, men der er en 
bred vifte af muligheder. „Vi har mange mulighe-
der, men jeg vil gerne vente med at låse mig fast 
på enkeltprodukter, indtil vi har afsætningskanalen 
på plads. Sortimentsmæssigt ser jeg muligheder 
indenfor stort set alle kategorier,“ udtaler direktør 
Henrik Rendbøll.

Energi til 50 huse
GRENAA  Hvert år kan DS Smiths fabrik i Grenaa 
nu se frem til en energibesparelse på 900 MWH, 
hvilket rundt regnet svarer til det samlede årlige 
energiforbrug i 50 parcelhuse. Det skyldes en 
systematisk renovering og driftsoptimering af virk-
somhedens CTS-anlæg udført i samarbejde med 
Schneider Electric – en investering, der ventes 
tjent hjem i besparelser inden for blot 2,5 år.
„Det er jo rart at se effekten slå ud på bund-
linjen så hurtigt og markant, hvilket betyder, at 
den nødvendige opdatering af utidssvarende 
ventilationsanlæg mv. i stort omfang finansieres 
via energibesparelser,“ siger Kenneth Larsen, 
vedlige holdelseschef hos DS Smith.

Byggesagsbehandling
DJURSLAND  En ny analyse fra Dansk Byggeri 
viser, at på trods af et stigende fokus på den 
kommunale byggesagsbehandling, så tager det 
stadig meget lang tid. Landsgennemsnittet er 63 
dage, den hurtigste er i gennemsnit 12 dage, den 
langsomste mere end fire måneder. I erhvervs-
byggesager tager Syddjurs 58 dage, mod 40 dage 
året før og Norddjurs 45 mod 44.

Noter

HVOR SKAL VI HEN? FREMAD!
Efter 1. arrangement i samarbejde 
med Syddjurs Erhvervsforening 
og Lederne Kronjylland, der blev 
afviklet med undertitlen. „Hvor skal 
vi hen?“, er vi nu klar med næste 
arrangement.

Karin Krogh giver staldtips til, 
hvordan du får mere personlig gen-
nemslagskraft, uanset om du skal 
sælge et produkt, en idé eller dit 
synspunkt. Og det kan være i en 
kundesituation, et internt møde eller 
på en konference.

Rene Nielsen vil lære os at blive 
bedre til at tage tage ansvar, være 
proaktiv og om at formå at vende 
ulykke til en styrke i livet. Han for-
tæller om, hvordan han selv er gået 
fra at være halvt mand til at blive et 
helt menneske.

Lars Nørgaard Bjørn, CEO for 
Seneco, der arbejder med intel-
ligent belysning, er initiativtager 
til en række start ups, har vundet 

flere opfinderpriser og er medlem 
af opfinderforeningen. Hans oplæg 
handler om skæve hjerner og in-
novation. Han fortæller om, hvordan 
han sætter skub i tingene og får sat 
fokus på innovation og nytænkning 
i virksomheden. Og hvordan man 
også kommer videre med udvikling 
af de idéer, der kommer frem.

Til at styre slagets gang har vi 
igen TV2OJ journalist Åse Ander-
son, og denne gang vil Norddjurs 
borgmester Jan Petersen byde 
velkommen.

ERHVERVSSAMARBEJDE  
PÅ HELE DJURSLAND
Jeg vil gerne være en del af er-
hvervssamarbejdet på Djursland og 
arbejder specielt for, at erhvervslivet 
på Djursland ikke skelner mellem 
syd og nord, men at vi både opfatter 
os og agerer som en fælles de-
stination, som ønsker et aktivt og 
visonært erhvervssamarbejde.

Vi kommer længst, når vi står 
sammen – ligegyldigt hvad vi 
arbejder med, om det er turisme, 
infrastruktur eller noget helt tredje. 
Jeg er specielt optaget af turismen 
og ønsker, at sæsonen forlænges på 
Djursland. Jeg har naturligt meget 
stor fokus på tilgængelighed qua mit 
arbejde i Dronningens Ferieby.

Jeg tror på, at det er godt at 
netværke, at det er inspirerende og 
givende at tale/sparre forskellige 
erhverv på tværs af Djursland og 
derigennem se nye udviklingsmulig-
heder. Jeg glæder mig til at kunne 
bidrage til et givtigt og proaktivt og 
positivt samarbejde.

Birthe Stengård Frank, manager i 
Dronningens Ferieby siden 2013, 
har på sidste generalforsamling 
sagt ja tak til bestyrelsesarbejdet i 
Djurslands Erhvervsråd. Birthe bor i 
Aarhus, men er kommet på Djurs-

land gennem hele sin barndom, 
hvor familien havde sommerhus i 
Egsmark Strand. Fra 2007 til 2009, 
var hun med til opstarten af Lübker 
Golfresort som salgs- og marketing-
chef.

Birthe Stengård Frank
Bestyrelsesmedlem, Djurslands 
Erhvervsråd

Bestyrelsen mener

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE
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Onsdag d. 7. oktober kl. 14-18 
på Hotel Ebeltoft Strand, Ndr. 
Standvej 3, Ebeltoft.

Tilmelding: Nærmere 
oplysninger senere. Sæt kryds i 
kalenderen.



Aalsrode Tømrerfirma A/S er en 
større byggeforretning med omkring 
100 ansatte. Lokalt forankret i Gre-
naa og resten af 
Djursland. I ejer-
kredsen sidder 
i dag brødrene 
Jan Bo Aller-
mann og Claus 
Allermann. Fa-
deren, Hans-Jør-
gen Allermann, 
har trukket sig tilbage som ejer, men 
er stadig aktiv i virksomheden.

„Man kan godt sige, at vi har haft 
et advisory board i nogle år, med en 
enkelt ekstern hjælp, men det har 
vi nu fået formaliseret og udbygget, 
således at vi har få tre eksterne per-
soner ud over os selv, hvor vor far, 
Hans-Jørgen, er formand. Vi er altså 
seks mand lige nu, men vi har en idé 
om, at vi skal være syv. Ham – eller 
hende – har vi ikke rigtig fundet, 
og vi er vel ikke helt sikre på den 
ønskede profil,“ siger Jan Bo. 

Advisory board frem  
for en bestyrelse
Jan Bo fortsætter: „Vi tror, at et ad-
visory board er nemmere at arbejde 
med for os. Det er mere fleksibelt. 

Vi tror også, at vi kan diskutere alle 
vore selskaber under et, hvorimod vi 
måske skulle dele det mere op, hvis 

der skulle sidde 
en bestyrelse 
i hvert af vore 
selskaber. Det er 
mindre formelt. 
Der stilles også 
færre krav til 
fortrolighed, selv 
om de eksterne 

har underskrevet en erklæring om 
det. Som sådan har vor virksomhed 
jo ikke noget større behov for det, 
synes jeg. Økonomien har vi også 
styr på. Den har 
ikke spillet ind, 
om det skulle 
være den ene 
eller den anden 
konstellation. Vi 
har et budget på 
ca. 150.000 kro-
ner, og det er inklusiv en god frokost 
af og til, for det skal der da til.“

Indtil videre har Aalsrode Tømrer-
firma planlagt seks møder, hvoraf det 
sidste handler om årsregnskabet. 
De øvrige er placeret på strategiske 
tidspunkter i løbet af året. Derudover 
sætter Jan Bo pris på, at han kan 

ringe til økonomimanden, når han 
skal have økonomisk rådgivning. 

Økonomi, drift og ledelse  
„De områder, vi nu får dækket bedre 
er økonomien, driften, ejendoms-
selskaberne, køkkensalgsbutikken, 
ALBO Huset, specielle løsninger 
inden for lavenergi og så naturligvis 
det helt store ben: Tømrerfirmaet. 
Specielt den person, der har forstand 
på ledelse og HR var da lidt betæn-
kelig, for han har ikke nogen som 
helst forstand på byggeri. Men da 
måtte vi fortælle ham, at det da hel-
ler ikke var det, det handlede om.“

Efter hvert 
møde bliver 
der udarbejdet 
et detaljeret 
referat. Medlem-
merne er fundet 
gennem ejernes 
netværker. De 

har simpelthen spurgt sig for i for 
eksempel Djursland Wind Power 
(DWP). Det var ikke folk, de umiddel-
bart kendte i forvejen. 

Et ledelsesværktøj
„I dag kan jeg sige, at vi skulle have 
haft ekstern assistance for længe 

VI SKULLE HAVE HAFT  
EKSTERN ASSISTANCE  

FOR LÆNGE SIDEN

Om det så skulle have været et advisory board eller en bestyrelse har ikke været 

det afgørende. Det afgørende har været at have andre øjne til at se på områder, 

der ikke er Aalsrode Tømrerfirma AS’ spidskompetencer. Her er man først og 

fremmest byggefolk og håndværkere. Her har man styrke. 
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  FOR MIG OG MIN BROR 

ER ET ADVISORY BOARD 

ET LEDELSESVÆRKTØJ, VI 

KAN SPARRE MED

  VI TROR, AT ET 
ADVISORY BOARD ER 
NEMMERE AT ARBEJDE 
MED FOR OS. DET ER 
MERE FLEKSIBELT.
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15% uvarslede miljøtilsyn
NORDDJURS  For at undgå kritik fra Miljøstyrel-
sen har Norddjurs kommune besluttet, at 15% af 
årets 76 miljøtilsyn på virksomhederne skal være 
uvarslede. Tilsynets formål er, dels kontrollere, at 
gældende love og regler overholdes og dels, at 
indgå i en dialog om fremtidsplaner, nye lovgivnin-
ger samt driftstilpasninger. Det består typisk af en 
gennemgang af affaldshåndtering, opbevaring af 
kemikalier, støj, spildevand og udsugning.

Pakkepost om lørdagen
DJURSLAND  Boomet i nethandlen har fået 
PostDanmark til at udvide til også at kunne 
levere om lørdagen. Ifølge Peter Kjær, der er 
chef for forretningsområdet Logistik PostNord, 
siger om e-handlen, at man hele tiden prøver 
at have de leveringstilbud på hylderne, som 
kunderne efterspørger. Levering er et vigtigt 
konkurrenceparameter for netbutikkerne, og vore 
undersøgelser viser, at tæt på halvdelen af disse 
butikker foretrækker at handle hos en distributør, 
der også har levering om lørdagen.  

EM i slædehundeløb
RØNDE  Hestehave Skov danner til november 
rammen om Europamesterskabet i slædehunde-
løb, hvor der forventes at deltage godt 100 spand. 
Den globale slædehundeklub FISTC har i slutnin-
gen af maj gennemført deres generalforsamling 
på Ebeltoft Vandrerhjem, og samtidig besigtiget 
området, hvor konkurrencen skal finde sted.

Stor forskel på boligprisen
GRENAA  Forskellen mellem de dyreste og de 
billigste kvadratmeterpriser er ganske markant i 
Grenaa. Ifølge boligsiden Boliga.dk har man kigget 
på den dyreste, mellemste og billigste pris. De 
billigste kvadratmeterpriser er landet på kr. 4.035, 
mens de dyreste ligger i omegnen af 10.803. Det 
svarer til, at boligkøberne, der har handlet hus i 
den billige ende, har betalt 63 % mindre end dem, 
der har været ude at handle i den dyre ende.    

Elektronisk underskrift 
til erhvervsfolk
DJURSLAND  Djurslands Bank er medlem af 
Bankdata, og den tilbyder som én af de første 
lige efter sommerferien, elektronisk underskrift til 
erhvervskunderne. „Med elektronisk underskrift 
kan vi tilbyde vore kunder en meget hurtigere 
ekspedition af de sager, der kræver underskrift,“ 
forklarer erhvervsdirektør Lene Holm Pedersen, 
Djurslands Bank. „Det er næsten uanset, hvor de 
er på kloden. Vi skal altså ikke vente på posten 
eller at dokumentet fysisk har været rundt til alle 
underskrivere. Den elektroniske underskrift gør 
det ikke kun lettere og mindre tidskrævende at 
skrive under. Kunderne slipper også for de mange 
ringbind med underskrevne aftaler,“ siger Lene 
Holm Pedersen.

siden, selv om vi har kunnet beholde 
vort mandskab hen over krisen, og 
vi økonomisk har kunnet komme 
igennem uden de store tab. Hr. og 
fru Jensen har kunnet bære os igen-
nem. Vi har kunnet holde fast i, at en 
enkelt kunde højst må udgøre 20 % 
af vor omsætning. For havde vi ikke 
gjort det, så havde vi helt bestemt 
tabt mange penge. For mig og min 
bror er et advisory board et ledel-
sesværktøj, vi kan sparre med. Det 
er i øvrigt også godt, at have nogle 
andre til at glæde sig sammen med, 

når det går godt og nogle at være 
kede af det sammen med, når det 
ikke går så godt. Det er i øvrigt mit 
indtryk, at de nye medlemmer mere 
går op i at være med til at skabe 
udvikling her i firmaet end i at få en 
god hyre for deres arbejde,“ siger 
Jan Bo Allermann.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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Direktør/Tømrermester Jan Bo Allerman, Aalsrode Tømrerfirma A/S
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Man lærer en ting 
eller to på 65 år.

Vi fejrer Transporter med en 65 Years Edition, hvor du får  
65 % rabat på DSG-gearkasse og store besparelser på udstyrspakker. 
Vi har en god idé om, hvordan du vil have din Transporter. Vi har nemlig 65 års erfaring med 

at skabe driftsikre varevogne, som kan indrettes til et hav af faggrupper. Måske er det 

derfor, at vi kan holde 65 års jubilæum med en kåring, som ”Bedst i test” i MesterTidende. 

Det fejrer vi med rabat på ekstra komfort i form af DSG-gearkasse og udstyrspakker. 

Læs mere på volkswagen-erhvervsbiler.dk

Volkswagen Transporter 65 Years Edition fra kr. 240.763,- ekskl. moms (kr. 286.830,- inkl. moms) 

og levering kr. 3.820,- ekskl. moms (kr. 4.480,- inkl. moms). Forbrug ved bl. kørsel 9,5-13,5 km/l.

 CO2-udslip 195-245 g/km. E  - G   Besparelse på DSG-gear udgør fra kr. 6.457,- til

kr. 12.496,- ekskl. moms, afhængig af model (fra kr. 8.071,- til 15.620,inkl. moms). 

Bilerne er vist med ekstraudstyr.

volkswagen-erhvervsbiler.dk

Volkswagen Grenaa 

Trekanten 8, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 14 11 
www.vw.grenaa-bilhus.dk

ErhvervsCenter Specielt hos os:
. Express Service
. Hente & bringeservice
. Fleksible åbningstider
. Erhversteam på værkstedet

http://www.vw.grenaa-bilhus.dk


Volkswagen Karmann Ghia
Producent: Volkswagen
Produktion: 1955 – 1974
Antal: 444.238 stk.
Heraf cabriolet: 80.837 stk. 
Antal, Brasilien  
1962 – 1975: 41.689 stk.
Heraf cabriolet: 177 stk. 
Designer: Lougi Segre på Ghia
Krop: 2-dørs cabriolet
Motor: 1500 cc
Efterfølgere: Porche 914 og  
 Volkswagen Scirocco

Det var i maj 2012, at Jesper for 
første gang var til det årlige Mai-
Käfer-Treffen i Hannover som er 
Europas største træf for Volkswa-
gen veteranbiler. Her fik Jesper øje 
på de eftertragtede og flotte gamle 
Karmann Ghia modeller. „Jeg havde 
naturligvis set den før,“ fortæller 
Jesper, „men da var jeg for alvor 
solgt. Sådan én skulle jeg have.“

Der skulle imidlertid gå nogen tid, 
før det rigtige tilbud viste sig. En 
flot cabriolet fra 1968. „Det var ikke 
kun mig, der var solgt. Både min 
kone og min datter var straks fyr og 
flamme, da de så den i Würtzburg. 
Historien er den, at det var en ældre 
dame, der havde haft den fra ny og 
frem til 1988, hvor en far og søn 
købte og renoverede den. Bilen 
blev omlakeret fra den oprindelige 
orange farve til den nuværende 
grønne metallic farve og der er ikke 
renoveret på bilen siden. Faderen 
døde og sønnen købte faderens 
andel. Det viste sig dog, at den var 
indregistreret i moderens navn, 
som hedder Gertrud. Bilen omtales i 
daglig tale nu kun som Gertrud. Der 
blev handlet, og bilen blev kørt de 
800 km hjem til Danmark.“

Bilen er bygget op på en alminde-
lig Volkswagen Boble platform. De-
signet har det italienske designfirma 
Ghia stået for – og karrosseriet er 
bygget af tyske Karmann. 

På ferie i Europa
„Vi kører hyggeture og deltager i en-
kelte træf. Vi har sågar kørt tre uger 
på ferie i den, hvor vi blandt andet 
var i Toscana og ved Gardasøen.“ 

Weekendtræf i Grenaa    
„I weekenden den 19.-21. juni af-
holder Dansk Karmann Ghia klub et 
jubilæumstræf i Grenaa i anledning 
af at klubben har eksisteret i 35 år. 
Selve Karmann Ghia bilen har i år 
60 års jubilæum. Til træffet deltager 
85 Karmann Ghia biler fra Europa. 
Om søndagen vil der være udstilling 
hos Volkswagen Grenaa, hvor alle er 
meget velkommen til at komme og 
se de flotte gamle biler.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

„NEJ, DEN KOMMER  

IKKE UD I REGNVEJR“

Jesper Jürgensen fra Volkswagen Grenaa er om nogen en Volkswagen 
fan. For nogle år siden købte han en Volkswagen Karmann Ghia 
cabriolet i Würtsburg fra 1968. Den bliver brugt til familiehygge og 
køreture i Danmark og sommerferier rundt i hele Europa. Men den 
kommer helst ikke ud i regnvejr.
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Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

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.

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Find ud af, hvorfor, hvordan og hvornår det er 
aktuelt at få en professionel bestyrelse. 

25 lokale virksomheder gennemførte ”bestyrelse i 
praksis” sidste efterår med stor tilfredshed.

SKAL DIN VIRKSOMHED  
HA’ EN PROF. BESTYRELSE?
På fire dage á 5 timer bliver 
du klædt på til at vurdere, 
hvordan du kommer videre…

Bestyrelse i praksis gennemføres over 4 dage:
d. 24/09 2015 kl. 08.30-13.30
d. 06/10 2015 kl. 08.30-13.30
d. 29/10 2015 kl. 13.30-18.30
d. 19/11 2015 kl. 10.00-15.00
inkl. forplejning og materiale kr. 3.850 ex. moms

Tilmelding snarest på dwp@djurswindpower.dk
eller tlf. 4083 8098

http://www.lb-consult.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.nyborg-s.dk


Valgkampen er i gang på nettet som 
aldrig før i Danmark. Her får poli-
tikerne mulighed for at vise deres 
personlighed og eksponere deres 
holdninger uden at være begrænset 
af pressens forgodtbefindende. Og 
de gør det! Politikerne kan nærmest 
følges fra time til time, både på 
Facebook og andre sociale medier – 
og de må så til gengæld acceptere 
de kommentarer, der kommer fra 
befolkningen her.

Lokale kandidater er med
På Djursland bruger vores lokale 
MF’ere Anne-Mette Winther Chri-
stiansen og Kim Christiansen deres 
personlige Facebook-profiler som 
primære sociale følgesvend i valg-
kampen. Det kræver selvjustits at 
bruge sin private Facebook arbejds-
mæssigt. Måske er det ikke alle 
opslag, både egne og vennernes, 
der egner sig til landseksponering i 
valgkampen. Det er også en udfor-
dring, at man som regel skal være 
venner med dem, for at kunne se 

dele af deres indhold og for at man 
kan få deres indhold vist på sin egen 
tidslinie. Det er ikke muligt at betale 
for at sprede sit budskab til en valgt 
målgruppe på Facebook (“Booste”), 
når man bruger sin personlige profil.

MF’er Leif Lahn Jensen bruger 
en politiker-side. Med både en 
personlig profil og en politiker-side 
på Facebook skal man holde tungen 
lige i munden, når man laver opdate-
ringer. Og beslutte på forhånd, hvad 
man skal skrive hvor. Anne-Mette 
og Leif er begge ret aktive, både 
mht. opdateringer og kommentarer/
svar på indlæg fra danskerne. Kims 
profil er indtil videre begrænset til at 
dække hans aktiviteter i valgkampen 
og uden politiske budskaber.

Leif’s hjemmeside eksponerer 
hans mærkesager og samler hans 
sociale aktiviteter fra Facebook og 
Twitter. Han har været ret aktiv på 
Twitter, men har ikke brugt mediet 
i valgkampen endnu. Hans syv 
videoer på Youtube er fra før sidste 
valg. Anne-Mettes ene video har 

samme 
alder. 
Hendes 
hjemmeside 
er nyhedsorien-
teret, men dog be-
grænset til en enkelt 
opdatering i valgkam-
pen indtil nu.

I skrivende stund nærmer 
de to statsministerkandidater 
sig begge 200.000 fans. De 
får engagement og kommentarer 
fra vælgerne, som de aldrig ville 
komme i nærheden af til et vælger-
møde. Mere end 100.000 visninger 
af en video og langt over 500 kom-
mentarer til en enkelt opdatering si-
ger lidt om interessen på de sociale 
medier. Mediebilledet flytter sig 
voldsomt også her – og der er ingen 
tvivl om, at indsatsen på nettet vil få 
afgørende betydning for valgresulta-
terne fremover.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Kandidat Hjemme- person- politiker  (forbindelser) (tweets)  (videoer)
 side profil (venner) side (likes)

Leif Lahn Jensen, A    (?)   (3.230)     (158)   (7)

Kim Christiansen, O    (926)       

Anne-Mette Winther Christiansen, V    (1.887)    (497)     (1)

Anders Stenumgaard Lind, Å    (1.650)     (397)   

Carsten Bech, B    (3.400)    (32+54*)   (1)   (2)

Per Zeidler, I    (?)     (143)   (247) 

Kirstine Bille, F    (978)   (258)   (355)   (5) 

Søren Vanting, C    (1.573)   (431)   (+500)   (0)   (2)

Ulf Harbo, Ø    (693)     (19)   

www
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LOKALE 
KANDIDATER 
PÅ SOCIALE MEDIER   



DEN MODERNE SPAREKASSE  
PÅ DEN GAMMELDAGS MÅDE

Nærhed og åbenhed er kommet på mode. Vi vil kende dem, 
vi handler med. Rønde Sparekasse har kun en afdeling. De 14 
medarbejdere er stabile og kompetente, har et godt humør og 
så er sparekassen et af Danmarks mest solide pengeinstitutter. 
5 privatkunderådgivere og 3 erhvervsrådgivere står klar 
til at byde kunderne velkommen sammen med de øvrige 
medarbejdere i Sparekassen.
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Bankdirektør Ole Bonde, kunderådgivere Lisbeth 
Gravballe Bendtsen og Lars Pagter, Rønde Sparekasse



Gammel er den. Stiftet i 1868. Men 
ikke mere gammel end at den fuldt 
ud er på højde med landets frem-
meste pengeinstitutter. Her er ingen 

forskel, fortæller 
bankdirektør Ole 
Bonde, der har 
haft stillingen 
som direktør 
siden 2011. „Vi 
bliver løbende 
uddannet og holdt 

ajour på Finanssektorens Uddan-
nelsescenter, som ejes af små og 
mellemstore pengeinstitutter,“ siger 
han. 

En del af lokalsamfundet
„Vi er med til at støtte det lokale liv 
i Rønde og omegn. Hele Djursland, 
for den sags skyld. Man kan sige, 
at nettotilgangen af kunder over de 
senere år har været ekstrem, da 
mange andre pengeinstitutter har 
valgt at forlade området omkring 
Rønde. Udlånsfordelingen er i dag 
sådan, at 60 % er til privat og 40 % 
er til erhverv. Det betyder faktisk, at 
vi har et betydeligt antal erhvervs-
kunder, og det vil sige små og store 
virksomheder i vort område. Vi har 
mange detailhandlere, håndværkere 
og folk fra det liberale erhverv. Gode 
kunder med måske op til 15 – 20 
medarbejdere. Vi er aldrig længere 
væk, end at kunderne har vore 
direkte numre. 
Et møde kan 
ofte laves med 
det samme. 
Kom ind og få 
en snak. Ikke 
noget med en 
aftale i næste 
uge, hvis det er 
nu, det møde skal foregå,“ fortæl-
ler Ole og fortsætter: „Kunderne er 
glade for at have deres helt person-
lige rådgiver, så de på den måde 
undgår, at skulle fortælle hele deres 
livshistorie hver gang de møder en 
ny rådgiver.“

„Vi er nysgerrige på  
den gode måde“
„Som et lokalt forankret pengein-
stitut, kender vi naturligvis befolk-
ningen og erhvervslivet. Alle vore 
medarbejdere her på stedet er 
lokale, så man kender ofte hinanden 
i andre sammenhænge. Foreningen, 
supermarkedet, sportsklubben og så 
videre. Kunderne får sin egen per-
sonlige rådgiver, hvor der er fortro-
lighed mellem parterne. Jeg vil dertil 
påstå, at det ikke kun er de sorte tal 

på bundlinjen, vi ser på. Vi kigger på 
hans – eller hendes – personlighed. 
Er det et positivt menneske, der sid-
der foran os, så kan et samarbejde 
og en frisk forretningsidé lettere 
komme igennem hos os. Her tror 
jeg for alvor, at vi gør en forskel,“ 
siger Ole. 

Kommer gerne ud
„Vi vil gerne besøge såvel nuvæ-
rende som nye potentielle erhvervs-
kunder,“ siger Ole. „Man skal blot 
ringe til os, så er vi der.

Måske noget, som vi bankfolk 
ikke er så vante til, men den idé tror 
vi på. Vi vil være den tætte kontakt 
til vores omgivelser. Vi er et åbent 
pengeinstitut, og vi har et ansigt – 
den personlige rådgiver.“

Ole fortæller i den anledning, at 
der kommer flere og flere unge ind 
i sparekassen. Det er blevet ganske 
moderne at være lidt gammeldags. 
„For vi kan jo det hele alligevel,“ 
siger han.  

Sponsorater og samarbejder
Ole Bonde siger, at man ikke kan 
være et lokalt pengeinstitut uden 
at tage del i den lokale udvikling. 
Således har Sparekassen uddelt Ini-
tiativprisen i 25 år hvor løbeklubben 
puls8410 er den seneste modtager. 
Sparekassen er hovedsponsor for 
Mørke Idrætsforening og var ligele-

des hovedspon-
sor ved TRIF 
Idrætsforenings 
40 års jubilæum. 
„Stafet for 
Livet“ har man 
sponsoreret i 
2014, og gør det 
igen i 2015. Se-

nest har Sparekassen netop indgået 
samarbejdsaftale med såvel Kalø 
Golfklub som Glasmuseet i Ebeltoft. 
„Har man i det hele taget en idé 
med et godt formål, så hører vi da 
gerne nærmere,“ siger Ole Bonde.

„Vi er et godt lille pengeinstitut,“ 
hævder Ole Bonde. „Nok ikke det 
billigste, men garanteret heller ikke 
det dyreste. Prisen er ikke altid den 
vigtigste parameter – men derimod 
kemien mellem os og vores kunder.  
Vi ser lyst på vor fremtid og vor 
berettigelse her. Og om 3 år fejrer vi 
150 år. Det glæder jeg mig til. Sam-
men med mine positive medarbej-
dere og tilfredse kunder.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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  KUNDERNE FÅR 
SIN EGEN PERSONLIGE 
RÅDGIVER, HVOR DER ER 
FORTROLIGHED MELLEM 
PARTERNE

  IKKE NOGET MED EN 

AFTALE I NÆSTE UGE, 

HVIS DET ER NU, DET 

MØDE SKAL FOREGÅ
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 ISS HAR ÅBNET AFDELING FOR  

KLOAK- OG 
INDUSTRI SERVICE  
 PÅ DJURSLAND
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Den 35-årige Lasse Hansen vare-
tager kloakdelen, mens Bo Surland 
på 49 tager sig af industridelen. De 
to kender hinanden fra mange års 
samarbejde. Nu er de blevet ledere 
i ISS Kloak- og 
Industriservice 
Djursland med 
hovedsæde i 
Grenaa.

„Det er klart, 
at såvel kloak- 
som industri-
delen hænger sammen i én enhed 
på mange områder. Så vi vil jo 
hjælpes ad hen ad vejen,“ siger Bo. 

Stort og småt
„Vi har mål og visioner, der går på, 
at vi simpelthen vil være branchens 
bedste samarbejdspartnere i forhold 
til vore kunder,“ siger Lasse med 
et lille smil. „Det vil være en ser-
vice, som i høj grad bygger på vor 
erfaring og viden på området. Der 
vil være tale om virksomhedstilpas-
sede løsninger afhængig af behovet. 
Så uanset om man har det store 
behov eller det lille, så vil vi kunne 
klare det. Bag os har vi jo i kraft af 
virksomhedens størrelse en betyde-
lig kapacitet at trække på.“

En aftale kan være en god idé
„Det er irriterende, når et anlæg 
bryder sammen. Risikoen kan mini-
meres. Det er nemt at lave en aftale 
om, at vi tømmer eller renser med 
faste tidsintervaller. Ringer man 
først efter at skaden er sket, kan 
det betyde pro-

duktionsstop med et efterfølgende 
produktionstab. Det skal helst und-
gås. Vi er altid til at få fat i. Vi kan 
kontaktes direkte. Vi har døgnvagt 
i virksomheden, så helt galt går det 

aldrig,“ pointe-
rer Lasse. 

Stor kapacitet 
„Vi er i besid-
delse af flere 
højtryksanlæg, 
bl.a. Danmarks 

største 3000 bar højtryks anlæg 
til industrispuling. Denne form for 
Water jetting er en særdeles effektiv 
og støvfri metode, og derfor meget 
miljø rigtig, som simpelthen kan 
fjerne alt fra hårde belægninger som 
rust, maling, beton og bruges også 
til skibsrensninger. Ofte anvendes 
metoden også til fritlægning af 
armeringsjern,“ fortæller Bo. „I det 
hele taget tilbyder vi alt inden for vort 
område: TV-inspektion, tømning af 
vejbrønde, tømning af olie- og ben-
zinudskillere, tømning af sandfang 
og fedtudskillere, transport af farligt 
affald, tankrens-
ning og meget 
mere.“ Bo 
fortæller, at man 
har de fornødne 
certifikater og 
nævner i den 
forbindelse en 
DTVK – Kontrol-
ordning inden 

for TV-Inspektion, „vi har nogen af 
markedets mest moderne TV-Vogne. 
Der udover kan vi udføre tæthed/
trykprøvning efter DS 455 med luft 
og vand.“

ISS Kloak- og Industriservice kan 
udføre tankrensning med MoClean, 
som er en fuldautomatisk løsning. 
Den metode matcher de stigende 
krav til tankejerne om at formindske 
emissionen af kulbrinter eller helt 
stoppe brugen af personer inde i 
tankene. 

Samarbejde med  
lokale kloakmestre
„Går det galt med kloakken, arbej-
der vi rigtig godt sammen med de 
lokale autoriserede kloakmestre,“ 
siger Lasse. „Ofte opdager vi i 
forbindelse med en rensning, at 
rørene er defekte. Her er det vigtigt 
for mig, at vi kan få gjort noget ved 
sagen em det samme, så kunden 
ikke står med et stoppet afløb igen 
om tå måneder.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

For et par måneder siden åbnede ISS en 
afdeling, der kan varetage al rensning 
og tømning hos erhverv og offentlige 
virksomheder såvel som private. Bag den 
daglige ledelse finder man lokale folk med en 
betydelig erfaring på området. Og så er der 
intet omstillingsbord. Man kan kontakte sin 
kloak- eller industrimand direkte.

  VI ER I BESIDDELSE AF 

FLERE HØJTRYKSANLÆG, 

BLA. DANMARKS 

STØRSTE 3000 BAR 

HØJTRYKS ANLÆG TIL 

INDUSTRISPULING

  DET ER IRRITERENDE, 

NÅR ET ANLÆG BRYDER 

SAMMEN. RISIKOEN KAN 

MINIMERES

Ledere Lasse Hansen og Bo Surland, ISS Kloak- og Industriservice Djursland



Mød manden med tre økonomiske 
kandidatgrader og et par halve. Han 
har arbejdet sig frem i en stor del 
af verden som frivillig. Han er 
blevet skudt på som sprogofficer 
i Bosnien. Dog uden at 
blive ramt. Han har været 
park ranger i Venezuela, 
skildpaddepasser i Caribien 
og landbrugsmedhjælper 
i Australien. Og så kan 
han reiki heale.
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JEG HAR EN  
 IDEALIST  
 I MAVEN

Ejerleder Dennis Friis Thaagaard, Sustainor



„Min far er revisor og min mor var moderne 
heks. Hun gik ind for alternative behandlinger 
og åndeuddrivelse. Så jeg er nok en blanding 
af dem begge,“ siger den 45-årige Dennis 
Friis Thaagaard, der er indehaver af Sustainor 
i Kystvejens Erhvervscenter i Grenaa. Herfra 
driver han en virksomhed, der opbygger og 
implementerer strategier og handlingsplaner 
inden for bæredygtighed. Et område, der er i 
voldsom vækst.

Men det hele begyndte egentlig med, at han 
blev sprogofficer i polsk med fokus på efterret-
ningstjeneste og afhøring. Senere blev det til 
en MBA og en cand.merc. på Handelshøjsko-
len i Aarhus og Linköbing Universitet. Han tog 
fire Ph.d. kurser i Sverige og fik graden „Euro-
pean Master in Total Quality Management,“ 
med hovedopgaven i „Den livskvalitetsoriente-
rende Organisation.“

„Sprogofficer-uddannelsen var speciel hård. 
Jeg så ikke mine venner i de to år, den varede. 
Jeg gik konstant rundt med en ordbog. Der 
skulle knokles,“ fortæller Dennis. 

„Jeg fik set mig omkring“
„Som NATO-officer var jeg med til at indtage 
en by i Bosnien. Jeg måtte ud og vække 
politimesteren, borgmesteren og præsten og 
fortælle dem, at nu er NATO altså kommet til 
byen. Men jeg har i det hele taget altid rejst 
meget. På den måde, at jeg har arbejdet mig 
frem ved frivilligt arbejde. Det lærer man me-
get af.“

Han har arbejdet for På-
skebrød i Polen og ligeledes 
som direktør for DSV. Han 
har implementeret SAP 
for TDC også i Polen, hvor 
han også lagde nogle store 
internet virksomheder 
sammen. Det blev også til 
opstart af Walkathon for ECCO dernede. Han 
har været med til at forbedre valgsystemet i 
Mexico. Og der er meget mere. 

Opstart af egen virksomhed
Det blev også til tre år i Udenrigsministeriet, 
hvor han hjalp udenlandske virksomheder med 
at etablere sig i Danmark. Herefter blev han 
leder i en børnehjælpsorganisation med navnet 
AC Børnehjælp. Den forlod han i 2013.

Efterhånden havde han fundet ud af, at hans 
interesser lå inden for strategisk udvikling og 
bæredygtighed. Det hedder Corporate Social 
Responsibility, også kaldet CSR. Det hand-

ler om virksomheders sociale ansvar. Hans 
arbejde skulle give mening. „Der er dog så 
megen økonom i mig, at det også skal give 
mening på bundlinjen. Det skal være enkelt og 
praktisk. Man skal tage de lavest hængende 
frugter ned først,“ pointerer Dennis. „Jeg 
etablerede Su-
stainor i 2013. 
Jeg hjælper 
små og mellem-
store virksom-
heder, som ikke 
har haft det på 
programmet før, 
med strategisk udvikling og bæredygtighed. 
Det viste sig, at jeg var havnet i en niche. Jeg 
er ved at få en rigtig god position i Danmark. 
Jeg hjælper virksomheder med at tjene penge 
ved at anvende CSR. I planerne ligger afdelin-
ger i både Aarhus og København. Udlandet må 
vente lidt.“

Hjemme igen 
Dennis Friis Thaagaard, manden der har set 
store dele af verden, mødte sin kommende 
kone, Louise, i København. Hun kommer 
såmænd fra Ramten på Djursland. Hun er 8 år, 
8 måneder og 8 dage yngre end ham. De blev 
gift den 8.8.2008 i Stenvad Kirke! De har en 
dreng, Benjamin, der er 6 år og går på Mølle-
skolen. De bor i et lejet hus, for de har købt en 
grund i den sydlige del af Grenaa. Huset, der 

skal ligge der, skal natur-
ligvis være bæredygtigt for 
alle pengene. Det bliver nok 
det første hus i Danmark, 
der både bliver FSC mærket 
og Svanemærket. Det bliver 
også malet med økologiske 
farver. Der bliver monteret 
solceller, jordvarme, regn-

vandsopsamling – og alt det der.
„Jeg mener, at jeg gør et job for kunden 

og for verden, der giver mening. Jeg har en 
idealist i maven. Det arbejde kan jeg lige så 
godt gøre herfra. Jeg har nemlig fundet ud 
af, at Grenaa og Djursland betyder meget for 
mig og min familie. Mere end jeg troede. Her 
føler jeg mig tryg. Skov og strand, smuk natur 
lige uden for døren. Her kan vi li’ at være. Jeg 
er flyttet 29 gange i mit liv og har rejst i en 
masse lande, men nu vil jeg være her,“ slutter 
Dennis.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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  SPROGOFFICER-
UDDANNELSEN VAR 
SPECIEL HÅRD. JEG SÅ 
IKKE MINE VENNER I DE 
TO ÅR, DEN VAREDE

  JEG HAR ARBEJDET 

MIG FREM VED FRIVILLIGT 

ARBEJDE. DET LÆRER 

MAN MEGET AF
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Covidence
Rønde baserede Covidence, 
der designer, udvikler og pro-
ducerer miniature videoover-
vågningsudstyr til bl.a. politi 
og efterretningstjenester, er 
blevet solgt til den britiske 
kapitalfond Montagu. Børsen 
anslår at prisen ligger mellem 
700 og 900 mio. kr. Selskabet 
blev etableret i 2007 og havde 
i regnskabsåret 2013/14 et 
resultat før skat på 41 mio. kr. 
Sælgerne er Jon Erik Malthe-
Bruun, Henrik Klebæk og 
Jimmi Møgelvang Hansen. 

Knebel Autoservice
Knebel Autoservice ApS er 
blevet en del af AutoMester, 
som er Danmarks største 
værkstedskæde.

JS-Byg
PJP Huse er overtaget af 
JS-Byg. Baggrunden er, at Per 
Dannemand Sørensen efter 
42 år i branchen har valgt at 
stoppe. JS-Byg består frem 
over af indehaver Jacob Skip-
per samt Steffen Overfeldt og 
Karsten Sørensen.

Auning Transport
Bach & Pedersen Fragt A/S 
har overtaget halvdelen af 
Auning Transport ApS, der har 
specialiseret sig i transport 
af råtræ. De to virksomheder 
råder over i alt 60 biler, hvoraf 
de 13 er fra Auning. Bach & 
Pedersen Fragt er en del af 
Danske Fragtmænd.

Restaurant Skakkes Holm
Johnny Hansen har overtaget 
Restaurant Skakkes Holm på 
Grenaa Lystbådehavn efter 
Jess Kallesøe, der har drevet 
stedet i 15 år. Johnny har 
haft café i både Silkeborg og 
Aarhus, og han har ansat Anja 
Gammelgaard som kok. Hun 
kommer fra en stilling hos 
Mad X-presen i Allingåbro.

Andelskassen 
Andelskassen har flyttet sin 
afdeling fra Voldby til Grenaa 
for at komme tættere på sine 
kunder i Norddjurs-området. 
Adressen er Stationsplads 
4. Filialdirektør Lene Nielsen 
siger, at andelskassen gerne 
vil være en del af udviklingen 
i området. Det nye penge-

institut ligger inde i selve 
stationsbygningen. Så her 
findes der både tog, busser 
og parkeringsmuligheder lige 
uden for døren. Hun vil gerne 
være med til at støtte lokale 
foreninger og idéer, der kan 
gøre en forskel. Der er fem 
medarbejdere i filialen. 

Spar Fuglevænget – 
Spar Trustrup
Købmand Lone Schmidt har 
været købmand på Fuglevæn-
get i Grenaa i ni år. Nu flytter 
hun til Trustrup, hvor hun kan 
se muligheden i at bygge en 
forretning op fra bunden. Der 
bliver også en lille café ved 
indgangen, så kunderne kan 
få lejlighed til at drikke en kop 
kaffe. Ulrik Sinding, der er 
formand for Trustrup Hånd-
værker- og Borgerforening 
siger, at han vil gøre alt for, 
at butikken bliver en succes. 
Ældre eller andre svage vil 
få muligheden for at få bragt 
varer ud. Der er etableret 
samarbejder med blandt an-
det Grenaa Bageri og Grenaa 
Slagtehus.

Rønde Sparekasse
Glasmuseet i Ebeltoft har 
ind gået en treårig aftale med 
Rønde Sparekasse om et 
sponsorat. Ifølge sparekasse-
direktør Ole Bonde så falder 
det fint i tråd med penge-
instituttets filosofi med, at 
man som kunde i Rønde 
Spare kasse er med til at 
støtte lokale idræts- og kultur-
aktiviteter. Glasmuseets valg 
af Rønde Sparekasse viser 
også, at vi på erhvervskunde-
området har et professionelt 
koncept, der kan håndtere 
virksomhedernes krav, siger han. 

REMA 1000 i Grenaa
Tidligere købmand Birgit Eg-
gert er vendt tilbage til REMA 
1000 i Grenaa. Det skete 
den 2. juni. Birgit har været 
købmand i butikken i Grenaa 
i fire år. Derfor er hun kendt i 
butikken og i lokalsamfundet.  
Kenneth K. Jensen, der er 
regionschef i REMA 1000, 
siger om Lars Jeppesen, der 
nu har valgt at stoppe som 
leder, at man har været glade 
for Lars og ønsker ham alt 
godt fremover. 

Havnens Auto
Hans Eriksen har efter 44 år 
som ejer af Havnens Auto i 
Grenaa, overdraget firmaet til 
medarbejder Morten Nielsen. 
Værkstedet er med i AutoPlus 
kæden, der består af frie, uaf-
hængige, selvstændige auto-
værksteder, som kan varetage 
alle former for reparationer og 
service uanset bilmærke.

SkolePlan
It-virksomheden SkolePlan, 
Ebeltoft, der er grundlagt i 
2000, er blevet købt af Soluto, 
der hører hjemme i Silkeborg. 
Torben Bjerg, SkolePlan, siger 
at han er rigtig glad for, at han 
nu får mere tid til at udvikle 
SkolePlan, og til at udbedre 
kendskabet til SkolePlan 
hos nye skoler, ligesom han 
også i højere grad vil kunne 
servicere de eksisterende 
kunder, forklarer direktør 
Brian Reinholdt Jensen.  

Bedemand Heidi Neumann
Siden januar har Heidi 
Neumann (36) drevet egen 
bedemandsforretning fra fa-
miliens hjem i Dråby på deltid. 
Men om meget kort tid satser 
hun på at gøre det på fuld tid. 
Heidi har arbejdet som tjener 
i mange år, og hun har også 
arbejdet på plejehjemmet 
Søhusparken i Ebeltoft som 
social- og sundhedshjælper. 
Uddannelsen til bedemand 
har hun taget i virksomheden 
„Dø med Hjertet“ i Holstebro, 
der uddanner en slags akut 
og moderne bedemænd også 
kaldet akut-assurandører. Ud-
dannelsen tager knap to år.

Frisør Malou
Mia Søgaard Møller (23) er 
daglig leder af Frisør Malou’s 
nye salon ved Æbletorvet i 
Ebeltoft, der er den fjerde i 
rækken på Djursland. Simone 
Juulsgaard Poulsen (23) vil 
også være tilknyttet salonen, 
der ejes af Malou og Jens 
Kjeldsen.

Boligsidens Markedsindeks

Nøgletal Ændring måned Ændring år

Norddjurs 0.8% -5.2%

Syddjurs -0.6% 1.1%
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Møllerup Gods
Henrik Rendbøll (51) er tiltrådt 
i en nyoprettet stilling som 
direktør i Møllerup Gods med 
ansvar for Møllerup brands. 
Her skal han udvikle ram-
merne for deres nye føde-
varekoncept og kortlægge 
afsætningsmulighederne.
Henrik er uddannet cand. 
merc. i udenrigshandel fra 
Handelshøjskolen i Aarhus, 
og har tidligere arbejdet som 
kommerciel direktør hos 
Just Fair/Just Scan, været 
markedschef hos AgroTech 
og har desuden arbejdet for 
SuperGros, Isis ApS og Mes-
secenter Herning.

DI Østjylland

Adm. dir. Steen Bødtker, 
Expedit A/S er på generalfor-
samling i DI Østjylland blevet 
genvalgt som formand for 
DI Østjylland. Samtidig blev 
adm. dir. Lars Krabbe, Cargo 
Service A/S og Morten S. 
Nielsen AVK International 
genvalgt som næstformænd 
for bestyrelsen.
Adm. dir. Lars Brunsø Akva 
Waterbeds A/S, blev nyvalgt 
til bestyrelsen, mens adm. dir. 
Ove Trankjær HMF A/S og re-
gionsdirektør Gunnar Thykjær, 
Falck Danmark A/S udtræder 
af bestyrelsen.

DS Schmidt
Lars Østerby er tiltrådt som 
Marketing & Development 
Director i DS Smith Danmark 
og bliver således både leder 
for en ny, samlet marke-
ting- og udviklingsfunktion 
samt medlem af den danske 
koncernledelse i den førende 
europæiske emballagekon-
cern. Lars har bred erfaring 
med såvel ledelse som ud-
vikling og marketing, og han 
har gennem årene bestridt en 
række danske og internatio-
nale topposter i virksomheder 

som Dyrup, Carlsberg og 
Hempel A/S.

Norddjurs Kommune
Iben Günther Nielsen (48) er 
tiltrådt som chef for res-
source og udvikling. Iben har 
siden 1990 arbejdet i Aarhus 
Kommune som virksomheds-
konsulent, faglig koordinator 
og senest som afdelingsleder 
for Jobcenter Aarhus.

Tonny Olsen (50) er tiltrådt 
som borgerservice- og udbe-
talingschef. Han kommer fra 
en stilling som borgerservice-
chef i Favrskov Kommune, 
har otte års erfaring med 
kommunal borgerservice og 
har blandt andet været med 
til at udvikle nye og ændrede 
forvaltningsområder.

L-tek 

Tidligere økonomichef Claus 
Røge Brandstrup er indtrådt i 
direktionen som vicedirektør 
og vil fremover tegne L-tek’s 
direktion sammen med adm. 
dir. Lars Nielsen. 

„Claus vil tage sig af den dag-
lige ledelse af virksomheden, 
herunder også økonomi, og vil 
koncentrere sig om at udfolde 
det potentiale, vi mener, der 
er til stede. Jeg vil fremover 
fokusere på at optimere 
vores produktportefølje og 
-teknologi, så vi fra et teknisk 
perspektiv står godt rustet 
til at absorbere den vækst, vi 
forudser i de kommende år,” 
udtaler Lars Nielsen.

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

Bestyrelse i Praksis
24. september kl. 8.30 - 13.30 Djurslands 
Bank, Torvet 5, 8500 Grenaa.
4 dages kursus: Skal din virksomhed 
ha‘ en bestyrelse? Hvorfor, hvordan 
og hvornår er det aktuelt at få en 
professionel bestyrelse.
Pris 3.850 excl. moms.
Øvrige mødedage:
06. oktober, 08.30 - 13.30
29. oktober, 13.30 - 18.30
19. november, 10.00 - 15.00
Arr.: Djurs Windpower m.fl.
Tilm.: dwp@djurswindpower.dk

Hvor skal vi hen? Fremad!
7. oktober kl. 14.00 - 18.00 Hotel Ebeltoft 
Strand, Ndr. Strandvej 3, Ebeltoft.
Borgmester Jan Petersen, Norddjurs: 
Velkomst
Karin Krogh, Nyt Potentiale: Få personlig 
gennemslagskraft, uanset om du 
skal sælge et produkt, en idé eller dit 
synspunkt.
CEO Lars Nørgaard Bjørn, CEO Seneco: 
Sæt skub i tingene og få sat fokus 
på innovation og nytænkning i din 
virksomheden.
Journalist Åse Anderson, TV2OJ: 
Ordstyrer.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd, Syddjurs 
Erhvervsforening og Lederne Kronjylland.
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk

Digitale medier
20. oktober 2015 kl. 14.30 - 17.00 
Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 
8000 Aarhus C.
Udvikl en ny platform for kommunikation 
med kunderne. Tilrettelæg overgangen 
til digital kommunikation. Vælg de rigtige 
platforme til din målgruppe. Drift og 
vedligeholdelse af digitale medier samt 
faldgruber ved kommunikation og digital 
formidling.

Færgevej 1 · Grenaa · 8630 0619  · 
lars@mercatus.dk · www.mercatus.dk

Hjemmeside-tjek! 
• Finder dine kunder det,  

de søger? 
• Er din side mobilvenlig? 
• Skal den opdateres/udvikles  

eller helt fornys?

Få et uforpligtende og gratis 
»serviceeftersyn«

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

mulighedfor 6 mdr.
GRATIS

HUSLEJE
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Alle data er indhentet i perioden 
21.04.2015 - 21.05.2015.
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 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,3 (4,8)
Resultat før skat 1,2 (1,5)
Egenkapital 4,0 (2,7)

ALBOHUS A/S
Toftevej 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,8 (0)
Resultat før skat 0,0 -(0,5)
Egenkapital 0,6 (0,6)

APPLICATA ApS
Århusvej 25B, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,6)
Resultat før skat 0,0 (0,4)
Egenkapital 0,6 (0,6)

ARTELIA DENMARK ApS
Åkærsvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,0 (4,1)
Resultat før skat 0,5 (1,6)
Egenkapital 2,1 (2,5)
Antal ansatte 4 (4)

BALLE ENTREPRENØRFOR. ApS
Søndervang 6A, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,2 (2,7)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 3,2 (3,4)

DANPOR A/S
Sletten 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 9,7 (9,6)
Resultat før skat 2,0 (1,3)
Egenkapital 4,7 (3,8)

DANSK VILOMIX A/S
Sjellebrovej 10, Lime, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 111,2 (102,1)
Resultat før skat 73,2 (70,4)
Egenkapital 113,5 (105)
Antal ansatte 70 (64)

DBH TECHNOLOGY A/S
Generatorvej 8D, 2860 Søborg
[Hveiti, Kystvej 26, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste -1,0 -(0,4)
Resultat før skat -2,7 -(2,7)
Egenkapital 36,4 -(5,4)

EBELTOFT DETAIL A/S
Østeralle 16, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 26,8 (22,7)
Resultat før skat 2,9 -(0,4)
Egenkapital 12,2 (10)
Antal ansatte 77 (72)

EL:CON GRENÅ A/S
Ryhavevej 50, Hasle, 8210 Aarhus V
[Kattegatvej 3, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 19,3 (21,1)
Resultat før skat 1,9 (2,3)
Egenkapital 8,5 (7,1)
Antal ansatte 46 (46)

EL:CON INNOVATION A/S
Ryhavevej 50, Hasle, 8210 Aarhus V
[Sortevej 12, 8543 Hornslet]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 

Bruttofortjeneste 40,3 (34,2)
Resultat før skat 1,5 -(3,9)
Egenkapital 19,1 (18,1)
Antal ansatte 71 (72)

ENTREPRENØRFIRMAET SEJ ApS
Pindstrupvej 18, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,7)
Resultat før skat 0,2 (1,1)
Egenkapital 0,9 (0,9)
Antal ansatte 9 (8)

ES SMEDE- OG MASKINSERVICE ApS
Veggerslevvej 11, Voldby, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,0 (5,3)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 1,1 (0,8)

FALBY DESIGN ApS
Mogenstrupvej 7, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,1 (0)
Resultat før skat 0,1 (0)
Egenkapital 0,5 (0)

GP-TRYK A/S
Rugvænget 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 9,8 (11,8)
Resultat før skat -1,6 (0,8)
Egenkapital 2,7 (4,3)
Antal ansatte 23 (22)

GRENAA BILHUS A/S
Trekanten 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,2 (12,4)
Resultat før skat 0,0 (0,9)
Egenkapital 0,1 -(0,9)
Antal ansatte 25 (-)

GRENÅ SPÅNTAGNING ApS
Engvej 2, Hammelev, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 10,9 (7,7)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte 23 (16)

GULDBAGEREN AUNING A/S
Torvegade 2B, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,5)
Resultat før skat -0,1 -(0,3)
Egenkapital 0,4 (0,5)

HAIR BY ADELSBØLL ApS
Jernbanegade 21, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,5)
Resultat før skat -0,2 (0)
Egenkapital 0,0 (0,1)

HEKLA - HN DESIGN ApS
Hovedgaden 90, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,2)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 1,1 (1)

HELM SKANDINAVIEN A/S
Ørestads Boulevard 73 5, 2300 Køben-
havn S [Holmagervej 9, 8543 Hornslet]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 45,4 (36,2)
Resultat før skat 19,7 (13,4)
Egenkapital 38,0 (30,8)
Antal ansatte 23 (23)

H.N. WORKERS MONTAGE ApS
Strandparken 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 8,2 (10,4)
Resultat før skat 1,6 (0,2)
Egenkapital 1,3 (0,7)

JIFFY A/S
Industrivej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,5 (2,8)
Resultat før skat 1,0 (0)
Egenkapital 10,1 (9,1)

JOWIN ApS
Sletten 8A, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,8)
Resultat før skat 0,6 (1,4)
Egenkapital 2,0 (1,6)

KVADRAT A/S
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 120,2 (89,8)
Resultat før skat 58,4 (37,4)
Egenkapital 183,7 (149,9)
Antal ansatte 138 (142)

MAGNIFINE A/S
Avedøreholmen 86 1, 2650 Hvidovre
[Hornbjergvej 98, Krajbjerg, 8543 
Hornslet]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 19,9 (16,1)
Resultat før skat 12,7 -(0,5)
Egenkapital 13,3 (8,1)

MATERIALISTEN RØNDE ApS
Hovedgaden 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,3)
Resultat før skat 0,7 (0,7)
Egenkapital 8,0 (7,5)

MC TAG A/S
Nyhåbsvej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 12,9 (10,4)
Resultat før skat 1,2 (0,1)
Egenkapital 2,2 (1,3)

MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S
Tøstrupvej 50, Nimtofte, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,2 (9,9)
Resultat før skat 0,6 -(0,5)
Egenkapital 19,9 (19,7)

MOLS-LINIEN A/S
Sverigesgade 6, 8000 Aarhus C
[Færgevejen 60, 8400 Ebeltoft]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 269,2 (175,6)
Resultat før skat 34,5 -(35)
Egenkapital 40,2 (47,9)
Antal ansatte 237 (233)

MOTOR-CENTRUM ApS
Knivej 4, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,6)
Resultat før skat 0,0 (0,3)
Egenkapital 4,5 (4,6)

MOTO MUNDO ApS
Allingvej 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste -0,2 (0,1)
Resultat før skat -0,3 (0,1)
Egenkapital 0,0 (0,2)

MURERFIRMAET KUSK & THOMSEN ApS
Tingparken 87, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,9 (7,6)
Resultat før skat 1,1 (0,8)
Egenkapital 4,8 (6)

NORWAY SEAFOODS A/S
Nordre Kajgade 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 51,4 (36,5)
Resultat før skat 5,4 -(7,6)

Egenkapital 36,9 (29,7)
Antal ansatte 200 (-)

PS STILLADSER A/S
Sandgårdsvej 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,2)
Resultat før skat -0,2 -(0,3)
Egenkapital 0,7 (0,9)

REE PARK SAFARI ApS
Generatorvej 8D, 2860 Søborg 
[Stubbe Søvej 15, Gravlev, 8400 Ebeltoft]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 8,8 (7,9)
Resultat før skat -7,3 -(7,7)
Egenkapital -3,4 (2,1)
Antal ansatte 45 (47)

RIISE GRENAA ApS
Havnevej 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0)
Resultat før skat -0,2 (0,7)
Egenkapital 6,8 (7)

SCANPAN A/S
Industrivej 49, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 23,6 (29,6)
Resultat før skat 4,4 (15,1)
Egenkapital 57,6 (49)
Antal ansatte 78 (96)

SCHMIDT AUTO CARE ApS
Astrupvej 13, Mesballe, 
8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,6)
Resultat før skat -0,3 (0,2)
Egenkapital -0,6 -(0,3)

SPECIALLÆGESELSKABET ØJEN-
LÆGE JENS NØRGAARD ApS
Sønderbro 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,2 (2)
Resultat før skat 0,3 (0,4)
Egenkapital 5,0 (5,1)
Antal ansatte - (4)

SVEND LAURSEN A/S
Stødov Tværvej 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,3)
Resultat før skat 0,1 -(0,1)
Egenkapital 2,1 (2,3)

SYDDJURS SPILDEVAND A/S
Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 38,4 (33,7)
Resultat før skat 25,8 (21,6)
Egenkapital 416,4 (390,7)

TREKANTEN 20 A/S
Trekanten 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,7)
Resultat før skat 1,3 (0,9)
Egenkapital 5,8 (4,8)

TØMRERFIRMAET 
KURT GRØNFELDT ApS
Rågholmvej 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,9)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 1,2 (1,2)

VIEMOSE A/S
Præstekravevej 46, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital -0,1 -(0,1)
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Djurs Smede Service ApS i 
Tirstrup arbejder bl.a. med 
mandskabsudlejning til 
industrien og løser supervisor-
opgaver indenfor Off-shore. 
Kunderne er bl.a. Arla Foods, 
Danish Crown og danske mon-
tage/stål-virksomheder. Pt. er 
der cirka 15 mand i gang her, 
lidt mindre om vinteren. Men 
den 40-årige ejerleder Klaus 
Clemen Daugaard Vels Jensen 

er en gudsbenået iværksætter 
med flere andre jern i ilden. 

Antirust
En anden gren i selskabet hed-
der Djurs Antirust & Service-
center. Her udfører fire mand 
på fuld tid garantiarbejde for 
flere bilimportører. „Det drejer 
sig om udbedring af korrosions-
problemer i undervognen på 
nyere biler. Det er et udbredt 
problem, fordi de fleste 
biler slet ikke er bygget til det 
danske klima. Vi blæser med 
tøris og korund. Den teknik, vi 
anvender, varmeudvikler ikke, 
og derfor er metoden også 
yderst interresant på f.eks. 
veteranbiler, hvor metallet ikke 
må slå sig,“ forklarer Klaus.

Ejendomme og turister
I ejendomsafdelingen udlejer 
han cirka 20 boliglejemål i 
Grenaa, samt et par erhvervs-
lejemål, blandt andet Dolmer 
Rideskole.
Men Klaus er egentlig An-
holt’er. Og han er tro mod 
rødderne. „Hele vores familie 
stammer fra Anholt, så vi 
flytter kontoret derover om  
sommeren. Sidste år startede 
vi Algot fra Havet på Anholt 
havn med fiskebutik, isbutik og 
restaurant. Det blev en kæmpe 
succes med 1,8 mio. kr. i 
omsætning. I år udvider jeg 

konceptet med en ølbar, hvor 
vi får 12 forskellige ølvarianter 
fra Ebeltoft Gårdbryggeri på 
fad. Vi har 22 medarbejdere, 
der dækker vagterne ind og får 
masser af levende musik hele 
sommeren.“

Vækst
Klaus startede som fisker som 
sin far, men blev så udlært 
smed på BASF, og det er i 
den del af virksomheden han 
allerede i år har nået samme 
resultat som bundlinien i 2014. 
„På smedesiden har vi en 
ordre på udvidelse af en
stor platform i Abu Dhabi, hvor 
vi skal levere supervisorer til, 
og så har vi en ordre inde til 
bemanding af syv stålmon-
tageprojekter,“ slutter en 
entusiastisk Klaus, der bedyrer, 
at han nu vil til at fokusere 
forretningerne lidt mere, så der 
også bliver tid til at nyde livet 
på Anholt. Han forventer et 
endnu bedre resultat i 2015.

Ejerleder Klaus Clemen Daugaard Vels Jensen, Djurs Smede Service ApS

SMED, RUSTBEKÆMPER, 
 UDLEJER OG RESTAURATØR

DJURS SMEDE SERVICE ApS
Århusvej 16, Tirstrup, 
8400 Ebeltoft

Regnskabsafslutning 31-12-2014

Bruttofortjeneste 9,8 (8,4)

Resultat før skat 3,0 (1,2)

Egenkapital 6,3 (4,2)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

VIP-BOOKING ApS
Enghaven 19, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,3)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)

VOGNMAND GERT ANDERSEN A/S
Auningvej 41, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 9,6 (6,3)
Resultat før skat 0,4 (0,3)
Egenkapital 1,2 (1)

VOGNMANDSFIRMAET GERT 
SVITH A/S
Rugvænget 38, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 34,9 (31,2)
Resultat før skat 5,4 (2,6)
Egenkapital 23,9 (21,7)
Antal ansatte 54 (49)

WTG PARTNERS ApS
Erhvervsparken 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,9 (6,1)
Resultat før skat 2,0 (3,4)
Egenkapital 1,9 (1,4)

ÅLSRODE SMEDE- OG 
MASKINFABRIK A/S
Fabrikvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 17,6 (7,8)
Resultat før skat 11,7 (2,4)
Egenkapital 32,4 (23,4)
Antal ansatte 62 (59)

AARHUS LUFTHAVN A/S
Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 37,1 (35,8)
Resultat før skat -24,4 -(14,6)
Egenkapital 50,7 (59,1)
Antal ansatte 85 (-)

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ..................................................................................................Reg.dato
36725060 Grenaa Tømrerfirma ApS ............................................................................ 27.04.2015
36727756 Bentzen Consulting IVS .............................................................................. 29.04.2015
36729473 Transportfirmaet Klaus Kousted Grenaa A/S ............................................... 30.04.2015
36890452 Clusive IVS .................................................................................................. 11.05.2015
36896167 Restaurent Skakkes Holm ApS ................................................................... 18.05.2015
36721502 Damhus Tømrerfirma IVS ........................................................................... 22.04.2015
36722290 Med-Log ivs ................................................................................................ 23.04.2015
36726873 NT Nødager ApS ......................................................................................... 29.04.2015
36728280 NIMO Rengøring IVS .................................................................................. 29.04.2015
36731354 Danpixel ApS .............................................................................................. 04.05.2015
36731931 SmartAds IVS .............................................................................................. 04.05.2015
36737980 Kalvestuen IVS under oprettelse ................................................................ 09.05.2015
36890878 Grow Marketing IVS ................................................................................... 11.05.2015
36892196 Terapihuset IVS ........................................................................................... 12.05.2015
36896698 ANTRODK ApS ........................................................................................... 19.05.2015
36898666 Restaurant Nils ApS .................................................................................... 20.05.2015
36899506 JT Ejendomme Ebeltoft ApS ...................................................................... 21.05.2015

Selskabsændringer
33155832 BØRGES FISK ApS ...............................................29.04.2015 virksomheden er opløst
28517661 GERNER PETERSEN ApS ................................................ 06.05.2015 selskabet opløst
33239734 ANHOLT TØMRERFIRMA ApS ................................ 11.05.2015 Konkursdekret afsagt
27336132 ApS AF 01.09.03 UDEN AKTIVITET ................................. 21.05.2015 selskabet opløst
31784336 WAGNER RØNDE ApS .................................................... 06.05.2015 selskabet opløst
25565541 OLE HEDENSTED ApS .................................................... 07.05.2015 selskabet opløst
29845352 MG94 ApS ....................................................................... 07.05.2015 selskabet opløst
34080933 AQUAFOS ApS ................................................................ 07.05.2015 selskabet opløst
33387873 BT SKIBE OG INDUSTRI ApS .................................. 11.05.2015 Konkursdekret afsagt
33042094 MELDGAARD MØLLER ApS ........................................... 11.05.2015 selskabet opløst
33758472 REDUTEC ApS ......................................................... 11.05.2015 Konkursdekret afsagt

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.



 

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

