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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

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

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Gør en 
 forskel for 
 dine kolleger

Førstehjælps- & sikkerhedskurser

www.lifesavingworld.com
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 4 LETBANEN RYKKER OS SAMMEN
Etablering af den nye letbane, der vil koble Djursland og Aarhus endnu tættere 
sammen, kører i højeste gear. Hvilken effekt banen vil få for det lokale erhvervsliv 
og på bosætning, afgøres i høj grad af den reelle samlede rejsetid og om let 
adgang og god tilgængelighed.

 8 TERMA I GRENAA HAR  
RUNDET 300 MEDARBEJDERE
Nye kontrakter på flydele har allerede indenfor de seneste 12 måneder tilført 
omkring 50 nye medarbejdere i Grenaa, og virksomheden forventer, at der de 
kommende år skal ansættes yderligere et større antal medarbejdere for at klare 
den voksende produktion.

 11 SOLID OPBAKNING TIL HANDEL SYDDJURS
Direktør Bent Lerke Kristensen, XL Byg i Ryomgaard, oplever stor interesse for at 
samarbejde på tværs blandt hele handelslivet i Syddjurs. Detailhandelens dag i 
Syddjurs samlede således næsten 80 deltagere.

 14 BILEN&BOSSEN: 
KRAFTFULD UDEN AT VÆRE PRANGENDE
Siden drengeårene har Ole Husum været fascineret af Porsche. Han ejer i dag to 
helt ens af slagsen, dog ikke af 911’eren, som han allerhelst ville have haft. Det 
vigtigste er dog, at det er Porsche.

 16 STØRRE ENHEDER GIVER HURTIGERE 
LEVERING OG FLERE MULIGHEDER

 18 JEG KAN LIDE AT SE IDEER VOKSE
Personprofil Direktør Carlo F. Christensen [forsidefoto]  Carlo F. 
Christensen er entreprenør med stort E, og både politisk og erhvervsmæssigt har 
han drevet det vidt. Meget af det, han har sat i verden, kommer af, at nogen har 
sagt, det ikke kan lade sig gøre.

 20 AJOUR – KALENDER – NAVNE – SELSKABER 
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED

Erhverv Djursland er effektiv og målrettet BtB kommunikation til 
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele 
Djursland. 83% af modtagerne kender magasinet og deraf læser 90% 
det – 68% endda altid eller ofte (læserundersøgelse 2011). 
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Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

Kan du 
starte et hjerte?

  
lifesavingworld.com 
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Hæder til lærling
GRENAA  Entreprenørmaskinmekaniker Kåre 
Rørmand Jensen fra Balle har, sammen med 24 
andre lærlinge fra hele landet, fået tildelt Metal-
industriens Lærlingepris, ML-Prisen, i Den Sorte 
Diamant i København.
Kåre er indstillet til prisen af både sin virksomhed, 
Kattegat Teknik ApS, og sin skole, Erhvervs-
skolerne Aars. Selv udtaler han: „Jeg har kørt 
motocross i mange år, og min far og bror er me-
kanikere, så jeg er nærmest opflasket med faget. 
Det er fedt at arbejde med de store maskiner, 
og få dem til at fungere. Det er mega stort at få 
ML-Prisen. Lige da jeg fik det at vide, var jeg lidt i 
chok, men jeg er rigtig glad for det. Det betyder, 
at det man har lavet er lykkedes.“

Ny superfærge på vej 
DJURSLAND  Mols-Linien A/S har indgået aftale 
med det australske værft Incat Tasmania Pty. 
Ltd. i Australien om nybygning og indchartring 
af endnu en af verdens største katamaranfær-
ger for en 12-årig periode. Hurtigfærgen, der får 
navnet KatExpress 3, er en opgraderet og mere 
kundevenlig udgave af søsterskibene KatExpress 
1 og 2. Den kan tage op til 1.000 passagerer og 
417 personbiler, og i lighed med søsterskibene 
kan den nye hurtigfærge også medtage lastbiler, 
campingvogne, motorcykler mv.
Færgen skal efter planerne erstatte rederiets 
mindste færge Max Mols, og den forventes ind-
sat i driften på ruterne Aarhus/Odden og Ebeltoft/
Odden i slutningen af maj 2017.

EM Sleddog Cart race 2015 
RØNDE  Syddjurs Kommune er værter og 
blandt sponsorerne ved det kommende EM i 
slæde hundeløb, der finder sted i slutningen af 
november. Hestehave Skov ved Kalø Vig og Kalø 
Slotsruin danner rammen om mesterskabet. 
Dansk Polarhunde Klub (DPHK) står som arran-
gør sammen med den verdensomspændende 
internationale slædehundeklub FISTC, Fédération 
Internationale Sportive de Traineau A Chiens og 
de fire polarhunderacer, Siberian Husky, Alaskan 
Malamute, Grønlandshund og Samojedhund og 
deres ejere, vil dyste indenfor 22 til 30 forskel-
lige klasser. Konkurrencen vil foregå på fire nøje 
udvalgte spor over tre gennemløb. 

40 ny SKAT 
GRENAA  Der bliver oprettet 20 nye arbejds-
pladser i år og yderligere 20 til næste år på Skats 
kontor i Grenaa. De skal være en del af den 
arbejdsstyrke, der er oprettet for at hjælpe med at 
inddrive tilgodehavender, efter Skats mislykkede 
og nu droppede IT system EFI. 
Det er hovedsageligt faguddannede inden for 
HK området, der bliver brug for. Der er desuden 
tale om permanente stillinger og ikke projekt-
ansættelser. Dermed vil der være omkring i alt 
110 medarbejdere i afdelingen.

Selv om rejsetiden mellem for 
eksempel Grenaa og Aarhus H stort 
set ikke redu-
ceres i forhold 
til nu, forventer 
Letbanesam-
arbejdet en 
voldsom vækst 
i passagerantal-
let, når den nye bane er en realitet. 

Frekvensen afgørende
„I dag er der timedrift fra statio-
nen i Grenaa og halvtimesdrift fra 
Hornslet,“ fortæller projektleder Ole 
Sørensen fra Letbanesekretariatet, 
og fortsætter: „I myldretiden for-
dobles antallet 
af afgange fra 
og til Grenaa til 
halvtimesdrift og 
i Hornslet bliver 
der her mindst 
tre forbindelser i 
timen til og fra Aarhus, når letbanen 
sættes i drift i 2017. Målsætningen i 
Hornslet er dog også, at frekvensen 
skal fordobles.“ Rejsetiden mellem 
Hornslet og Aarhus H er beregnet til 
at blive på mellem 43 og 31 minut-
ter, med og uden stop.

„Frekvensen betyder rigtig me-
get,“ forklarer projektlederen. „En 
fordobling betyder minimering 
af skjult ventetid og teknisk 
set nedsætter det den 

samlede rejsetid med halvdelen 
af frekvensen, altså 15 minutter i 

Grenaa. Pas-
sagererne kan 
komme med, 
når de gerne 
vil.“

Trafikforsker 
og ekstern lektor 

Niels Melchior fra Det Teknisk-
Naturvidenskabelige Fakultet på 
Aalborg Universitet, mener at de 
konkrete køreplaner er afgørende for 
konsekvenserne. „Det folk ser på 
er, hvor tit toget kører, og hvor lang 
tid det tager. Så er det ligegyldigt 
om det hedder regionaltog, letbane 

eller noget helt 
andet. Det er 
kvaliteten af 
betjeningen, der 
tæller.“

Aarhus Nord
Med åbningen af letbanen bliver det 
nemmere og hurtigere at komme 
fra Djursland til det store erhvervs-
område Aarhus Nord, der, ifølge Ole 
Sørensen, snart rummer 30-40.000 
arbejdspladser. „Banen forbedrer 
mulighederne for at komme til for 
eksempel Aarhus Universitets-
hospital i Skejby,“ forklarer han, og 

peger på, at rejsetiden 
fra Grenaa til Aarhus 

H og fra Grenaa til 
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Universitetshospitalet, med skift 
i Lystrup, vil være ens. „Dermed 
reduceres rejsetiden fra Djursland til 
Aarhus N reelt.“

Også et trinbræt ved Thorsager og 
et ved Hessel er 
på tegnebordet. 
Det er blandt 
andet kommet 
på tale efter 
ønske fra Terma 
Aerostructures A/S. „Et trinbræt i 
nærheden af os vil effektivisere ad-
gangen herud, så det betyder rigtig 
meget, at man bare kan gå ned og 
tage toget,“ fortæller vice presi-
dent HR, Kirsten Nielsen Sørensen, 
Terma i Grenaa, der også mener, at 
halvtimesdrift i myldretiden er vigtig. 
„Det er for ufleksibelt med en time 
mellem afgangene.“ Desuden peger 
hun på, at god internetforbindelse på 
toget, også har betydning. Letbane-
samarbejdet træffer i løbet af efter-
året beslutning om de ekstra stop.

Fælles Djurslandstrategi
Den markante investering i infra-
struktur, har fået de to Djursland-

kommuner til, sammen med Region 
Midtjylland og Midttrafik, at sætte 
sig sammen, og lave en fælles mobi-
litetsstrategi. Borgmester i Nord-
djurs Jan Petersen mener, at barren 

skal sættes højt: 
„Med investe-
ringer i den stør-
relsesorden får 
vi fremover helt 
nye muligheder 

for at styrke sammenhængskraften 
på Djursland, og bruge nærheden 
til Aarhus i endnu højere grad end i 
dag.“

„Vi kommer 
til at flytte os 
mere i fremtiden 
og i stigende 
grad på kryds og 
tværs,“ spår projektleder Henrik S. 
Bernberg, Projektgruppen bag Djurs 
Mobilitetsstrategi. Han ser letbanen 
som led i et større byudviklings-
projekt. „Tanken om mindre center-
byer giver ingen mening i dag. Vi 
skal binde byerne sammen på kryds 
og tværs i større bysystemer, på 
samme måde som man gjorde med 

byer og forstæder i gamle dage,“ 
forklarer han.

Helt konkret vil kommunerne 
investere i at lette adgangen til 
banens knudepunkter. „Vi skal gøre 
det nemt og trygt at komme til og 
fra stationerne. Det skal være hele 
vejen rundt. Det skal være let og 
sikkert at parkere sin cykel eller bil. 
Stisystemerne skal gentænkes og 
være rare og lyse at færdes på. Der 
skal være mulighed for at handle i 
nærheden. Vi skal forstå folks ad-
færdsmønster, når de rejser.“

Bilerne vigtige
„I kommunerne 
forbereder vi os 
ved at skabe et 
overblik over, 

hvordan man transporterer sig i 
hverdagen,“ uddyber borgmester 
Claus Wistoft, Syddjurs og fortsæt-
ter: „Vi har sat os den ambitiøse 
målsætning, at antallet af rejser med 
letbanen skal øges fra de nuvæ-
rende 1,2 mio. til 1,5 mio. årlige 
passagerer i 2020. Men det kræver, 
at vi investerer i vores byer, i vores 

Letbanen

 LETBANEN RYKKER OS SAMMEN

  TANKEN OM MINDRE 
CENTERBYER GIVER 
INGEN MENING I DAG

  VI SKAL FORSTÅ 
FOLKS ADFÆRDS
MØNSTER, NÅR DE REJSER

Antal på og afstigninger (2013)
Stop  
Grenaa     912
Trustrup 238
Kolind 340
Ryomgaard 484
Mørke  294
Hornslet 837
I alt 3.105

Motorkøretøjer pr. døgn (2013)
Tirstrup-krydset  
på hovedvej 15 7.418

(Kilde: Midttrafik og Danmarks Statistik)
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Som led i opgradering til letbane, 
er det på grund af anlægsarbejde 
og modernisering nødvendigt helt 
at lukke hele strækningen ned i 
mere end et år. Ruten har ellers 
gennem de senere fire år oplevet 
en vækst på 66% i antallet af 
passagerer, og projektleder Ole 
Sørensen mener da heller ikke, at 
det er et godt scenarie. „Vi må se 
i øjnene, at det ikke er optimalt. 
Vi (Midttrafik) etablerer erstat-
ningskørsel med busser, og vi 
både forsøger og håber på, at vi 

kan holde på en meget stor del af 
kunderne.“

Trafikforsker og ekstern lektor 
Niels Melchior har den generelle 
erfaring, at man taber passagerer 
på lukninger. „Det er rigtig svært. 
Mange har mulighed for at købe 
bil i stedet eller de finder ud af at 
køre sammen med andre. Så det 
er noget op ad bakke.“

Der pågår for tiden forhand-
linger mellem BaneDanmark og 
Aarhus Letbane om de præcise 
lukningsperioder, men som det 

ser ud nu vil strækningen fra 
Aarhus H til Grenaa være helt luk-
ket i perioden 28. august 2016 til 
oktober 2017, dog med eventuel 
mulighed for, at en del af den 
Aarhusnære strækning kan åbnes 
tidligere.

Derudover vil der forekomme 
uregelmæssigheder på weekend-
aftenafgange fra januar 2016 
samt aflysninger i weekender fra 
5. marts 2016.

LUKKER I 13 MÅNEDER
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stationer, i en ny måde at tænke kol-
lektiv transport på – og i veje.“

At vejene også skal have stort 
fokus, bakkes op af Niels Melchior. 
„Dybest set er det infrastukturen for 
bilerne, der er vigtigst for erhvervs-
livet. Og jeg vil mene, at det i dag 

ikke er ret mange, der ikke har råd til 
at købe en bil.“

I 2013 var der godt 0,5 mio. pas-
sagerer, der brugte stoppestederne 
Kolind, Trustrup og Grenaa, hvori-
mod 2,7 mio. biler – og dermed et 
væsentligt større antal passagerer – 

blev registreret i Tirstrup-krydset på 
hovedvej 15.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

I Syddjurs Kommune lægger vi stor vægt på at kunne 
tilbyde et bredt udvalg af billige og velbeliggende 
erhvervsgrunde, som imødekommer virksomhedernes 
forskelligartede behov – alle med god infrastruktur med 
hurtig adgang til Aarhus og E45.

Grundene i Hornslet ligger i den sydvestlige del af byen i et 
allerede etableret erhvervsområde.
Adressen er Holmagervej, 8543 Hornslet, udstykninger af 
matr.nr. 5a m.fl., Tendrup by, Hornslet.
Størrelserne kan så vidt muligt blive efter købers ønske, se 
forslag til inddeling af grunde i udbudsmaterialet, bilag 23. 
Det udbudte areal udgør samlet ca. 8.194 m².

Grundene må anvendes til produktionserhverv, lager- 
og engrosvirksomhed el. lign. Der må ikke indrettes 
butikker i området, ligesom det heller ikke er tilladt at 
opføre boliger i området, uanset om det er i tilknytning til 
erhvervsvirksomheden.

Mere inforMation
Du kan få mere information om de ledige erhvervsgrunde, 
herunder deres præcise beliggenhed, grundstørrelser og 
priser på www.syddjurs.dk/erhvervsejendomme eller du 
kan kontakte juridisk konsulent David Kastberg Reimann, 
87 53 51 48, der står til rådighed med vejledning og 
information.

Velbeliggende erhVerVsgrunde i hornslet sælges

Du kan få hjælp til at afklare 
lokale erhvervsforholD og 
hvilke MuligheDer, Du har, 
hvis Du køber erhvervsgrunD i 
syDDjurs af erhvervskonsulent 
bo kristensen, 87 53 50 35.

grundPriser
90,00 kr. pr. M² ekskl. MoMs. alle priser 
er ekskl. tilslutningsafgifter til 
kloak, el, vanD og varMe. størrelsen 
af Disse afgifter fastsættes af 
forsyningsselskaberne.

http://www.syddjurs.dk/erhvervsejendomme


Tilgangen af nye medarbejdere 
omfatter såvel ingeniører, som tek-
nikere, men det er primært produkti-
onsmedarbejdere, der er ansat.

Udover ansatte fra lokalområdet 
henter Terma også medarbejdere 
med længerevarende uddannelser 
særligt fra Aarhus-området. Derfor 
er infrastrukturen til og fra det øv-
rige Østjylland uhyre vigtigt for frem-
over at kunne tiltrække og fastholde 
nye medarbejdere. Den kommende 
letbane og andre infrastrukturelle 
forbedring er således højt prioriteret 
hos virksomheden.

Internationalt miljø
Det er et både spændende udfor-
drende og meget internationalt 
miljø, der kendetegner Terma. Dels 
er kunderne stort set alle store 
internationale virksomheder, som 
ofte besøger virksomheden, dels 
rekrutterer Terma en del specialister 

med international baggrund indenfor 
kvalitet og de tekniske/ingeniør-
mæssige områder. En af grundene 
er, at der ikke i Danmark findes 
uddannelsesretninger, der er målret-
tet flyindustrien. Derfor er det da 
også snart mere 
reglen end und-
tagelsen at høre 
„udenlandsk“ 
tale overalt i 
virksomheden.

3.400 kvadratmeter nybyggeri
Terma Aerostructures involvering i 
det amerikanske kampflyprogram 
F-35 Joint Strike Fighter for de 
kommende år kræver også større 
produktionsareal og flere avance-
rede maskiner. Der skal år for år 
produceres dele til markant flere fly 
frem mod 2020.

Planen er, at den første af tre byg-
gefaser skal være afsluttet i midten 

af 2016, således at de nye faciliteter 
kan tages i brug lige efter sommer-
ferien.

Byggeriet omfatter et nyt fabriks-
afsnit på 1.610 kvm til produktion 
af flydele i komposit og kulfiber. 

Afsnittet 
omfatter også 
kontorområde 
og teknikrum. 
Endvidere skal 
der opføres 
en bygning på 

1.330 kvm, hvor oplægningsforme 
og værktøjer kan opbevares under 
ideelle forhold. Virksomhedens 
autoclave-område udvides med 450 
kvm, og det nuværende komposit-
center bliver renoveret.

Flydele til mange kunder
Ordremæssigt ser det fornuftigt ud 
for virksomheden de kommende år. 
Frem til 2019/20 vil opgaverne på 

TERMA I GRENAA HAR  

RUNDET 300  
MEDARBEJDERE
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  VI SER OGSÅ FREM 
TIL AT KVALIFICERE OS TIL 
PRODUKTIONSPROGRAM
MER HOS BOEING

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 

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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GrenaaHundested 
DJURSLAND  Busselskabet RødBillet’s planer 
om at genåbne færgeruten mellem Grenaa og 
Hundested, der lukkede tilbage i 1995, er kuld-
sejlet. I foråret meldte direktør Thomas Hintze fra 
RødBillet ud, at 80 procent af finansieringen var 
på plads. 
„Den kapitalfond, som har købt Mols-Linien, 
skulle være med til at finansiere planerne. De 
valgte i stedet at satse på den eksisterende rute, 
og dermed forsvandt en stor del af det økono-
miske grundlag,“ siger Thomas Hintze, direktør i 
RødBillet til Frederiksborg Amts Avis.

Stor forskel i vedligehold
ØSTJYLLAND  Der er stor forskel på, hvor lidt 
eller hvor meget kommunerne i Østjylland bruger 
på at lappe huller i vejene, bygge nye børnehaver 
eller renovere skoler og plejehjem.  Det viser en 
ny analyse fra Dansk Byggeri. I Gennemsnittet i 
Østjylland er 2.913 kr. pr. indbygger, Syddjurs bru-
ger 1.963 mens Norddjurs bruger 2.866. Samsø 
bruger mest (8.825) og Randers mindst (1.538).
„Generelt set er det de små kommuner, som bru-
ger flest penge, mens de store kommuner ligger 
i midterfeltet, og de mellemstore kommuner klart 
bruger færrest kroner. Man kan ikke nødvendigvis 
sige, at de kommuner, der bruger færrest penge, 
også har flest huller i vejene og de mest triste 
bygninger, men fordi vi ser på investeringerne 
over en periode på tre år, vil man mange steder 
kunne se en sammenhæng,“ siger analysechef i 
Dansk Byggeri, Andreas Fernstrøm.

Letbane ikke til havnen
GRENAA  Kommunalbestyrelsen i Norddjurs har 
i enighed besluttet ikke at benytte den option, 
de har haft til at føre den nye letbane helt ned til 
Grenaa Havn. Baggrunden er, at det oprindelige 
budget på 30-40 mio. kr. slet ikke kan holdes, og 
at der arbejdes med at indføre et nyt bybussytem i 
byen, der kan varetage opgaven.

Museum til Djursland
AUNING  Som led i regeringens omfattende plan 
for udflytning af statslige arbejdspladser er det 
besluttet at flytte Jagt- og Skovbrugsmuseet fra 
Hørsholm til Norddjurs Kommune.
„Som kommune er vi glade for og stolte af at 
være blevet tilgodeset i regeringens planer for 
udflytning af statslige arbejdspladser. Og det giver 
rigtig god mening at flytte Jagt- og Skovbrugs-
museet hertil. Især når man tager museets mål i 
betragtning, som omhandler at tilgængeliggøre, 
formidle og bevare jagtens og skovens danske kul-
turarv. Som kommune rummer vi præcis de rette 
forudsætninger for at kunne virkeliggøre museets 
mål, når vi er så stærkt præget af store herregårde 
og skove,“ siger borgmester Jan Petersen.
Både Dansk Landbrugsmuseum Gammel Estrup 
og Herregårdsmuseet Gammel Estrup vil kunne 
indgå i et spændende samspil med Jagt- og Skov-
brugsmuseet.

F-35 programmet vokse betydeligt i 
takt med, at amerikanske Lockheed-
Martin øger leverancerne af fly til de 
lande, der har valgt F-35. Foruden 
Lockheed selv leverer Terma flydele 
til BAE Systems, Northrop Grum-
man, General Dynamic og Marvin. 
Hertil kommer løbende ordrer til 
andre store internationale flyprodu-
center som Sikorsky, Gulfstream og 
Boeing.

Dele til Boeing
I maj indgik Terma således en 
kontrakt med Boeing om levering 
af dele fremstillet i komposit til 
halepartiet på det store passagerfly 
Boeing 777-200/300.

„Byggeriet er et synligt bevis på, 
at vi har præsteret en flot indsats på 
F-35 programmet og de øvrige pro-
grammer, vi er med i,“ siger direktør 
Ole Graversen. „Vi ser også frem 
til at kvalificere os til produktions-

programmer hos Boeing, som i år 
placerede en ordre på dele til Boeing 
777-200/300 flyet hos os.“

Terma Aerostructures har de 
senere år gjort en stor indsats for 
at trimme produktionsprocesser 
og positionere virksomheden til at 
samarbejde bredt med den interna-
tionale flyindustri.

Link til video om Terma Aerostruc-
tures: https://www.youtube.com/
watch?v=hx_uUIulsYM

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Nye kontrakter på flydele har 
allerede indenfor de seneste 12 
måneder tilført omkring 50 
nye medarbejdere i Grenaa, 
og virksomheden forventer, 

at der de kommende år skal 
ansættes yderligere et større antal 

medarbejdere for at klare den voksende 
produktion.
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Direktør Ole Graversen, Terma

Link til video om Terma Aerostructures: https://www.youtube.com/watch?v=hx_uUIulsYM
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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

GARDINER OG  
SOLAFSKÆRMNING
– TIL ERHVERVSLIVET

Rugvænget 23 · 8500 Grenaa · 86 32 54 44 · www.garant.nu

Bestil uforpligtende  
rådgivning og opmålingsbesøg 

RING 86 32 54 44

Erhverv

Sammen kan vi mere, siger vi i Andelskassen. Som erhvervskunde betyder 
det, at du får en bank, der gør en dyd ud af at kende din virksomhed hele 
vejen rundt og give den bedst mulige rådgivning og sparring.

Aftal et møde i Andelskassen. Så kan du høre mere om, hvad vi kan gøre 
for din virksomhed – og du kan fortælle os, hvad du forventer af din bank. 
Vi glæder os til at se dig!

Tæt på dig og din virksomhed

Lene Nielsen 
Filialdirektør i Andelskassen i Grenaa 
Telefon 87 99 35 10
lnn@andelskassen.dk

Stationsplads 4 · 8500 Grenaa
Telefon 87 99 35 10 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

http://www.jobnet.dk
http://www.garant.nu
http://www.andelskassen.dk


„Alene det, at man kan sidde ved 
samme bord er stort. Det kunne 
man ikke i gamle dage. Vi er repræ-
senteret kryds og tværs. Vi er der-
med et samlet talerør ift. Syddjurs 
Kommune, som vi har et rigtig godt 
samarbejde med.“

Efter at Hother Hennings fratrådte 
som forretningsfører, har Bent Lerke 
taget over som koordinator for 
Handel Syddjurs 
indtil næste ge-
neralforsamling i 
marts måned.

„Vi kunne ikke 
finde en ny for-
mand i vores midte. Så jeg beslut-
tede mig for at tage over som tov-
holder for at sikre kontinuiteten. Jeg 
tror rigtig meget på konceptet, men 
har ikke ressourcer til at gå ind som 
formand. Vi håber at kunne finde en 
fra erhvervslivet til at være formand 
til næste generalforsamling.“

Fordele skal være løftestang
Gavekortsløsningen i Handel Syd-
djurs fungerer ifølge Bent rigtig godt 
og kan anvendes i alle byerne ved 
de butikker, der er medlem af en 
erhvervs- eller handelsstandsfor-
ening.

„I Ryomgaard 
og Rønde er der 
god opbakning 
til handels-
standsforenin-
gerne, men generelt er der en hel 
del, der ikke vil være med. Derfor 
er det vigtigt med flere fordele for 
medlemmerne.“

Foreningen har også produceret 
indkøbsposer med Handel Syddjurs-
logo, som medlemmerne kan 
købe. „De aktiviteter, vi laver, skal 
præge nogle flere til at være med i 
den lokale handelsstandsforening. 
Der kom masser af idéer frem på 

Detailhandelens dag i Syddjurs. Bl.a. 
forslag om fælles handelsdage i 
løbet af året.“

Kraftige ønsker  
om digital skiltning
Der var solid repræsentation fra 
Syddjurs Kommune på Detailhande-
lens dag den 19. oktober, og der var 
ifølge Bent en god dialog med både 

forvaltningsfolk 
og repræsentan-
ter fra kommu-
nalbestyrel-
sen, herunder 
både Claus 

Wistoft og Kirstine Bille.
„De havde svar på mange 

af de spørgsmål, der blev 
stillet. Der var en god og 
professionel respons fra det 
politiske. Problemstillingerne 
mht. elektronisk skiltning tog 
de f.eks. med hjem. Der er stor 
forskel på reglerne fra kommune 
til kommune. I Syddjurs er man 
efter min mening rigtig stramme. 
Borgmesteren fortalte, at man er 
ved at kikke på det og vil prøve at 
lempe på reglerne. Der er åbenbart 
forskellige regler i de forskellige byer 

i kommunen. Vi 
efterlyste mere 
gennemskuelig-
hed og ensar-
tethed omkring 
regelsættet.“

Ifølge direktør Poul Møller, Syd-
djurs Kommune, er der ikke 
pt. konkrete planer om 
opsætning af kommunale 
digitale skilte.

Lars Chalmer Rasmussen, 
lars@mercatus.dk

Direktør Bent Lerke Kristensen, XL Byg i Ryomgaard, oplever stor 

interesse for at samarbejde på tværs blandt hele handelslivet i Syddjurs. 

Detailhandelens dag i Syddjurs samlede således næsten 80 deltagere.

SOLID OPBAKNING  
TIL HANDEL SYDDJURS
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  ALENE DET, AT MAN 
KAN SIDDE VED SAMME 
BORD ER STORT

  DET VAR EN GOD OG 
PROFESSIONEL RESPONS 
FRA DET POLITISKE

Direktør Bent Lerke Kristensen, XL Byg i Ryomgaard
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HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

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

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

 

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

Tjen på eT lavere 

 energi- 
 forbrug

Bestil et gratis  
energitjek hos mig  
på 8648 1008

Dit nye kloak-team
på Djursland

Kloakproblemer? – Ring efter Bo
Bo og hans team af lokale medarbejdere har alle mellem 
15 og 25 års erfaring og kender de lokale forhold.

„Vi har industriservice og rykker hurtigt ud døgnet rundt, 
hvis du har kloak problemer, og du ringer direkte til mig.”

• Alle typer tømning
• Industri- og højtrykspuling
• Transport og bortskafning af farligt affald
• Tank- og skibsrensning
• Lokale medarbejdere
• Kompetent rådgivning
• Vi passer på miljøet og har alle nyeste certificeringer mv.

Se mere på www.iss-kloakservice.dk

Industriservice
Bo Surland
2380 5016

ERHVERS
LOKALER 
UDLEJES
Centralt på Djursland
• Produktion
• Værksted
• Lager
• Administration
• Mange muligheder

www.djumaejendomme.dk
Kontakt: Benny Behrens tlf. 41 88 15 10

- Vi har også plads til dig

DJUMA EJENDOMME APS

http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.vvsmester-pc.dk
http://www.iss-kloakservice.dk
http://www.djumaejendomme.dk


Klumme 
EY

KLUMME – REVISION
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FALDGRUPPER, NÅR DU HANDLER MED UDLANDET
Globalisering er ikke bare outsour-
cing af produktion til lavtløns områ-
der. Mange Djursland-virksomheder 
har også kunnet øge omsætningen 
til udlandet. Eksportaktiviteterne 
er for mange små og mellemstore 
virksomheder et vigtigt element 
i at videreudvikle virksomheden. 
Her fortæller jeg om tre områder, 
hvor mange dels ikke får udnyttet 
mulighederne og dels løber en risiko 
for en ekstraregning i form af bøder 
og efterbetaling af moms. 

Momsfælder ved  
arbejde udført i Norge
En del Djurslandske virksomheder 
har succes med aktiviteter i Norge. 
Enten med eksport til norske kunder 
eller ved at udføre arbejde fysisk i 
Norge. Men mange er ikke op-
mærksomme på, at de skal moms-
registreres i Norge og opkræve 
25% norsk moms, hvis de udfører 

arbejde lokalt i Norge og omsætnin-
gen i Norge er på mere end 50.000 
NOK inden for 12 måneder.

Det er ofte håndværksvirksom-
heder og andre virksomheder, der 
installerer varer, der falder i „den 
norske momsfælde“. Ofte kræver 
de norske skattemyndigheder renter 
og eventuelle bøder for sen betaling 
af norsk moms, hvis reglerne ikke 
overholdes.

I stedet for selv at udføre arbejdet 
som en installation eller entreprise 
i Norge, kan du ofte komme uden 
om den norske momspligt, hvis du 
vælger at udleje dine medarbejdere 
til den norske kunde. 

Pas på med afhentningskøb – 
udenlandske købere fra andre 
EUlande
Der gælder skærpede regler, når 
udenlandske virksomheder i andre 
EU-lande afhenter varer i Danmark 
for selv at bringe disse varer til et 
andet EU-land.

Udgangspunktet er, at der er tale 
om en momsfri EU-handel, når 

køberen er momsregistreret i 
et andet EU-land. SKAT har 
dog skærpet reglerne i januar 
2015. Det betyder, at hvor en 
EU-kunde forudbetaler eller 
betaler ved afhentning, skal 
du indenfor 3 måneder efter 
salget dokumentere, at varen 
faktisk blev sendt til et andet 
EU-land.

Hvis du ikke har modtaget 
dokumentationen indenfor tre 
måneder efter den faktiske 

levering af varen til køber, vil 

SKAT derfor kræve, at du skal betale 
moms af varerne på dette tidspunkt, 
uanset om du kan opkræve moms 
hos køberen eller ej.

Husk korrekt  
fortoldningsangivelse
Told opkræves af varer, der im-
porteres fra lande udenfor EU. Vi 
gennemførte i EY i april en under-
søgelse af, hvordan tolden blev 
håndteret af danske virksomheder.

Undersøgelsen viste bl.a., at 75% 
af virksomhederne anvendte en spe-
ditør til at fortolde deres varer og at 
der var fejl i 69% af de af speditøren 
udarbejdede fortoldningsangivelser. 
Det er virksomheden selv, som har 
ansvaret for, at der foretages en kor-
rekt fortoldningsangivelse.

24% kender ifølge undersøgelsen 
ikke EU`s præferenceaftaler, som 
betyder, at toldsatsen kan reduceres 
eller nedsættes til 0 % ved anven-
delse af oprindelsescertifikater.

Jeg anbefaler, at virksomheder 
undersøger, om de importerer varer 
fra et land, som EU har en præferen-
ceaftale med, da en besparelse her 
vil have direkte bundlinie effekt.

Undersøgelsesrapporten kan 
hentes på www.ey.dk 

Du kan få hjælp til at opstarte og ud-
vikle eksportaktiviteter i de forskel-
lige interesseorganisationer, f.eks. 
Håndværksrådet, eller i Eksportrå-
det/udenrigsministeriet, ligesom 
private rådgivningsfirmaer kan være 
relevante ved mere afgrænsede og 
specifikke problemstillinger, som 
nævnt ved eksemplerne ovenfor.

Af Gert Foldager, statsaut. revisor,  
EY på Djursland
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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

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

175 M2 
FORRETNING/LAGER/KONTOR UDLEJES

Facade med udstillingsmuligheder mod Århusvej
Kundeparkering ved lokalet til rådighed

BELIGGENDE: ÅRHUSVEJ 16, 8500 GRENAA

Henvendelse: Mølleparken, Grenå Aps
Ole Fast · Tlf. 8632 2916 · Ole.Fast@gmail.com

N.B. Garage til 
person/varebil udlejes, Århusvej 20

Siden drengeårene har Ole 
Husum været fascineret 
af Porsche. Han ejer i dag 
to helt ens af slagsen, dog 
ikke af 911’eren, som han 
allerhelst ville have haft. 
Det vigtigste er dog, at 
det er Porsche.

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2015

KRAFTFULD  
UDEN AT VÆRE PRANGENDE

http://www.kovsted.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.lsalaw.dk
mailto:Ole.Fast@gmail.com


I 21 år har han haft to helt ens hvide 
Porsche 924 stående forskellige 
steder, hvor der var plads. Efter al 
den tid er den ene blevet sat i stand 
og kommer snart på plader. Det har 
Ole Husum, advokat hos Zacher Ad-
vokater i Grenaa, set frem til, og selv 
om han stort set ikke har brugt dem, 
kunne han ikke finde på at skille sig 
af med dem.

„Jeg har det med mine Porsche 
924 som med en gammel hund: Jeg 
kan ikke nænne at skille mig af med 
den. I øvrigt er Porsche noget helt 
særligt. Den har en diskret elegance 
med sjæl og er absolut ikke en blæ-
rerøvsbil,“ mener Ole Husum.

Drømmer om en tur til Stuttgart
I 1994 købte han de to hvide biler 
af en klient, som havde importeret 
dem fra Schweiz og havde hørt om 

Oles passion for Porsche. Selv om 
Ole helst ville have en Porsche 911, 
var det en mulighed, han ikke ville 
lade gå fra sig, og han slog til. Hans 
tanke var, at han ville sætte dem i 
stand, når han fik tid.

„De står som lidt af et symbol på, 
at jeg har haft for lidt tid de sidste 
tyve år. Men nu, børnene er blevet 
store, er det blevet bedre, og nu 
skal i hvert fald den ene ud at køre,“ 
lover han.

Når det sker, kan Ole godt finde 
på at tage den på arbejde en gang 
imellem. Derudover har han en 
drøm om at køre til Tyskland i den 
for at prøve dens hestekræfter af, og 
selvfølgelig skal turen i så tilfælde 
gå til Stuttgart, hvor Porsche frem-
stilles.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2015

KRAFTFULD  
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Porsche 924
Byggeår:  1974
Antal fremstillet: 150.684
Land:  Tyskland
Slagvolumen:  2 L
Effekt:  125 HK
Egenvægt:  1.130 kg
Antal cylindre:  4
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GP-Tryk A/S i Grenaa er flyttet til 
Skejby ved Aarhus. For trykkeriets 
mange trofaste kunder betyder det 
ingen ulemper. Til gengæld er der 
fordele for alle parter, da flytningen 
giver højere effektivitet og dermed 
kortere leveringstider og bedre 
service.

„På nogle opgaver er vi gået fra 
en leveringstid på fem dage til en. 
Samtidigt kan vi producere helt til 
klokken 21 og stadigt sende samme 
dag fra Skejby. Det gør, at vi kan 
love ekspreslevering samme dag 
ved bestilling inden klokken 11,“ 
fortæller Henrik 
Kruse.

GP-Tryk er 
ejet af Scandina-
vian Print Group, 
som også ejer 
blandt andre 
Zeuner og LaserTryk.dk, som GP-
Tryk nu bor sammen med i Skejby. 
Fælles skabet gør, at GP-Tryks 
kunder nu har en større pallette af 
løsninger at vælge imellem, så de 
kan bestille alle deres tryksager 
et samlet sted. Samtidigt er der i 
Skejby 14.000 kvadratmeter produk-
tionsfaciliteter i mod 1.500 i Grenaa.

Kan koncentrere sig om kunderne
„Alt fra visitkort, foldere og hæfter 
til roll ups, plakater og bannere er nu 

i vores portefølje. Ud over det er der 
en hel afdeling her med 10 dygtige 
it-specialister, der laver vanvittigt 
skarpe løsninger, som vores kunder 
normalt ikke har adgang til. Det er 
løsninger, som gør det nemmere at 
arbejde med tryksager. For eksem-
pel vores marketingportal, hvor kun-
derne selv kan bestille og redigere 
i deres tryksager. Prisen er typisk 
8.000 kroner om måneden, men vi 
kan nu tilbyde dem gratis,“ forklarer 
Henrik Kruse.

For Henrik Kruse, der tidligere 
ejede GP-Tryk sammen med 

partneren Jan 
Sortkjær, er det 
ikke noget nyt at 
arbejde i Skejby, 
for Scandinavian 
Print Group har 
været aktionær 

i nogle år. Flere af medarbejderne 
har også haft jævnlig eller dag-
lig gang her. At flytte det hele til 
Skejby giver en effektivitetsge-
vinst, der gerne skulle smitte af på 
kunderne.

„I sidste ende er det for kunder-
nes skyld, vi har valgt at samle akti-
viteterne, da det ikke var hensigts-
mæssigt at drive to bygninger i hver 
sin by. Det har samtidigt gjort, at vi 
nu endnu bedre kan koncentrere os 
om kunderne,“ lover Henrik Kruse.

Medarbejderne flyttet med
GP-Tryks kunder har behov for 
personlig service og består primært 
af grafikere og marketingfolk, som 
leverer trykkeklare filer. Til dem 
har trykkeriet udviklet et omfat-
tende undervisningsmateriale, GP 
Guiden, som i dag bliver brugt af 
hele Scandinavian Print Group, på 
de grafiske uddannelser samt af 
kursus udbydere.

„De kunder, der har behov for det, 
lærer vi at lave trykkefærdige pdf’er 
på vores kurser, hvor vi bruger GP 
Guiden. For dem er kurserne gratis, 
for det er ikke på kurser, vi skal tjene 
vores penge. Holdene er fyldt op et 
godt stykke frem,“ fortæller Henrik 
Kruse.

Medarbejderne hos GP-Tryk har 
alle valgt at flytte med fra Grenaa til 
Skejby, hvor de er samlet og arbej-
der i det fællesskab, de plejer. Alt 
tyder på, at kunderne også har valgt 
at beholde GP-Tryk som leverandør 
og dermed er flyttet med til Skejby.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Erhvervsprofil

En af grundene til at vælge en lokal leverandør af tryksager kan 
være hurtigere levering. Større afstand betyder dog langt fra altid 
længere leveringstider. Det kan være lige modsat.

  PÅ NOGLE OPGAVER 
ER VI GÅET FRA EN 
LEVERINGSTID PÅ FEM 
DAGE TIL EN
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STØRRE ENHEDER GIVER 

HURTIGERE 
LEVERING 
OG FLERE 
MULIGHEDER

Henrik Kruse, GP-Tryk A/S



18 Personprofil www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2015

JEG KAN LIDE AT SE  

 IDEER VOKSE

Direktør Carlo F. Christensen
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Det hele begyndte i efteråret 1976, da Carlo luftede 
ideen om at blive tækkemand til et familiekomsammen, 
hvorefter hans gamle tante 
fra Fjellerup nærmest råbte 
„TÆKKEMAND?! Det kan 
man da ikke leve af!“ Det 
provokerede ham, så han 
sagde op ved forsvaret, 
hvor han var sergent, og 
startede som selvstændig tækker.

„Jeg var 20 år. På det tidspunkt var det ikke et fag, 
og næst efter fiskehandler var det det ringeste, man 
kunne være. Min far var en meget dygtig tækker men 
havde aldrig formået at tjene penge på det,“ husker 
Carlo.

Han lånte 15.000 kroner til en Hanomag ladvogn, 
og så var han i business. Samtidigt nagede det Carlo, 
at det ikke var et rigtigt håndværk, selv om hansfar i 
60’erne forgæves havde forsøgt at lave et laug for fa-
get. Men det standsede ikke Carlo, så i 1982 startede 
han sammen med to andre, Allan Rahbæk og Erling 
Bach Petersen, Jydsk Tækkemandslaug.

Opfandt tækkeskruen
„Hvis man skal have mig til at gøre noget, skal man 
bare sige, det ikke kan lade sig gøre! Sidenhen lavede 
vi tækkeruddannelsen. I 1986 trak jeg mig som for-
mand for lauget, fordi jeg var begyndt at handle en 
gros,“ fortæller Carlo.

Han havde bygget en 
forretning op på penge, 
han siden 1981 havde tjent 
i Nordtyskland. Først købte 
han lyng direkte af Hedeselskabet og siden tækkema-
terialer og værktøj til sig selv og kollegerne, som på det 
tidspunkt var henvist til lokale tømmerhandler. Så kom 
ideen til tækkeskruer.

„Det var en revolution, da vi indførte tækkeskruer! 
Nu kan vi skrue tråden ned i spærene i stedet for at 

binde hele vejen rundt om rørene. Det sparer en mand, 
og vi slipper for at pille den indvendige beklædning af. 

Alle bruger tækkeskruer i 
hele verden i dag,“ fortæl-
ler han.

Politiker i 16 år
I dag er Carlo F. Christen-
sen A/S markeds ledende 

som materialeleverandør til de cirka 250 danske tække-
firmaer samt grossister i udlandet. Firmaet importerer 
tækkerør fra Østeuropa og som noget nyt fra Kina. I 
2003 udviklede han sammen med Erling Bach Peder-
sen den patenterede brandsikringen til stråtag, SEPA-
TEC, som i dag er den mest brugte i Danmark.

Carlo kom ind i byrådet i Nørre Djurs Kommune i 
1992, først for Fremskridtspartiet og senere Venstre. 
Han var formand for teknisk udvalg i 12 år ud af hans 16 
i politik. Inspirationen kom, da han som 13-årig i 1970 
kom ud at tjene hos Jens Kolind, der på det tidspunkt 
var udvalgsformand i Rønde.

I dag er han i gang ved at overdrage en gros-virksom-
heden Carlo F. Christensen A/S til sønnen Thor. Selv 
har Carlo stadigt butikken CC Jagt & Fiskeri i Glesborg 
og tækkefirmaet Carlo F. Christensen ApS. I Aarhus 
har han som Business Angel endvidere investeret 
i it-firmaet Sport Solution A/S, som han senere tog 
kontrollen over og som direktør førte frem til nu at have 

10 ansatte og er kåret til 
gazellevirksomhed tre år i 
træk.

I sin fritid driver Carlo 
130 hektar med planteavl, 

juletræer og pyntegrønt, så der er ikke tid til at kede sig. 
Samtidigt er han på udkig efter andre gode ideer at in-
vestere i, for han kan rigtig godt lide at se ideer vokse.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Carlo F. Christensen er entreprenør med stort E, og både politisk og 

erhvervsmæssigt har han drevet det vidt. Meget af det, han har sat i 

verden, kommer af, at nogen har sagt, det ikke kan lade sig gøre.

JEG KAN LIDE AT SE  

 IDEER VOKSE

  DET VAR EN REVOLUTION, 
DA VI INDFØRTE TÆKKESKRUER!

  NÆST EFTER FISKEHANDLER 
VAR DET DET RINGESTE, MAN 
KUNNE VÆRE
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Boligsidens Markedsindeks

Nøgletal Ændring måned Ændring år

Norddjurs -3.8% 7.9%

Syddjurs 0.2% 10.1%
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
37106461 Analyseenheden 4V ApS .......................................................................... 24.09.2015
37107352 Højgaarden Sportshorses ApS ................................................................. 24.09.2015
37109584 Guldkorn Aps............................................................................................. 25.09.2015
37113492 Klinik for fodterapi ved Klaus Johansen IVS ............................................ 28.09.2015
37123447 Ronni Kristensen Holding IVS ................................................................... 01.10.2015
37134333 Melinox ApS ...............................................................................................06.10.2015
37147907 Fontus ApS ................................................................................................. 12.10.2015
37161853 Chemical Drifting Shop IVS ....................................................................... 19.10.2015
37162922 Handyfix.dk IVS ......................................................................................... 19.10.2015
37168580 Glinter Soft Drink Denmark ApS ............................................................... 21.10.2015
37108030 MEDIAGRAPHIC ApS .............................................................................. 24.09.2015
37127620 Burningsweets IVS ....................................................................................02.10.2015
37140929 Graabæk Racecars IVS ..............................................................................08.10.2015
37147699 Shopfitters Denmark ApS .......................................................................... 12.10.2015
37154563 Mekura ApS ............................................................................................... 14.10.2015
37158526 RAMP UP IVS ............................................................................................ 16.10.2015
37171050 Djurs Antirust ApS .....................................................................................22.10.2015

Selskabsændringer
34611092 IVERENTREPRISE ApS ................................. 29.09.2015 Anmodning om opløsning
34617341 LELO MADHUS ApS UNDER KONKURS .............30.09.2015 virksomheden opløst
32150837 CAFÉ DAGMAR ApS UNDER KONKURS .............30.09.2015 virksomheden opløst
36072768 SCANCOAT.DK IVS UNDER TVANGSOPLØSNING . 02.10.2015 virksomheden opløst
34051798 PINK NOSE REKLAME OG KOMMUNIKATION ApS UNDER KONKURS .......05.10.2015 virksomheden opløst
31256712 RØJSER FISHING ApS UNDER KONKURS .......... 05.10.2015 virksomheden opløst
83483814 INGLU ApS I LIKVIDATION ....................................07.10.2015 virksomheden opløst
29698139 IBAJA ApS I LIKVIDATION .................................... 08.10.2015 virksomheden opløst
20042605 POUL ANDERSEN ApS ..................................09.10.2015 Anmodning om opløsning
36075902 FREEQ IVS ......................................................09.10.2015 Anmodning om opløsning
34611092 IVERENTREPRISE ApS UNDER TVANGSOPLØSNING  12.10.2015 virksomheden opløst
35864172 AWARECARE IVS ...........................................14.10.2015 Anmodning om opløsning
28703953 JB SHIPPING ApS ..........................................14.10.2015 Anmodning om opløsning
31074959 PROFIL DIRECT ApS ......................................15.10.2015 Anmodning om opløsning
32775802 WAGNER GRENAA ApS ................................15.10.2015 Anmodning om opløsning
30587499 COLEH4.COM ApS ........................................19.10.2015 Anmodning om opløsning
35824340 TB ENTREPRENØR IVS..................................19.10.2015 Anmodning om opløsning
32643604 LAPIN TRAVEL ApS .......................................20.10.2015 Anmodning om opløsning
35854215 CRASH´N´BURN ENTERTAINMENT IVS ......20.10.2015 Anmodning om opløsning
33356765 S.LUNDS MURERFIRMA ApS .......................20.10.2015 Anmodning om opløsning
35814019 NOCTURNAL GAMES IVS .............................20.10.2015 Anmodning om opløsning
31862108 GRENÅ HANDELSFIRMA ApS ......................21.10.2015 Anmodning om opløsning
35680608 DJURS VINIMPORT IVS.................................21.10.2015 Anmodning om opløsning
30498615 EASY COLOUR ApS ...................................... 28.09.2015 Anmodning om opløsning
35244875 AUTO-MEKKA.DK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING .30.09.2015 virksomheden er opløst
33758472 REDUTEC ApS UNDER KONKURS .......................30.09.2015 virksomheden opløst
35530134 FKH ApS ......................................................... 30.09.2015 Anmodning om opløsning
30491599 KGP 1974 ApS ................................................ 30.09.2015 Anmodning om opløsning
33361483 CREDICON ApS .......................................................07.10.2015 opløst ved erklæring
34692203 ORMEL CONSULT ApS ...........................................07.10.2015 opløst ved erklæring
35231226 CARSHOP SILKEBORG ApS ..........................09.10.2015 Anmodning om opløsning
32886914 R.B. TOTALENTREPRISE ApS .......................09.10.2015 Anmodning om opløsning
73790018 ÅRHUS MORSKABSAUTOMATER ApS .......09.10.2015 Anmodning om opløsning
27927823 PARADISE FURNITURES ApS .......................09.10.2015 Anmodning om opløsning
27763324 SKANLIFT ApS ...............................................12.10.2015 Anmodning om opløsning
34622876 BC REKLAME ÅRHUS ApS ............................12.10.2015 Anmodning om opløsning
35530134 FKH ApS UNDER TVANGSOPLØSNING ...............12.10.2015 virksomheden opløst
33081367 NATURE TIME ApS UNDER KONKURS ................12.10.2015 virksomheden opløst
25632516 BAQUP SUPPLY & SERVICES ApS ...............13.10.2015 Anmodning om opløsning
34727104 MFC GROUP (DK) ApS ...................................13.10.2015 Anmodning om opløsning
34451176 BYRIALLAW ApS............................................14.10.2015 Anmodning om opløsning
35049932 MOTION N‘ PASSION ApS ............................15.10.2015 Anmodning om opløsning
36198656 ROSENHOLM BLOMSTER IVS .....................16.10.2015 Anmodning om opløsning
26814537 NEVOTEX DANMARK A/S ......................................16.10.2015 Likvidation vedtaget
33501234 HALICON ApS ................................................20.10.2015 Anmodning om opløsning
33783256 AABY ANTIRUST ApS ....................................21.10.2015 Anmodning om opløsning
10068568 COASTCARE ApS ...........................................21.10.2015 Anmodning om opløsning
35827854 CAFE STAY ApS ..............................................21.10.2015 Anmodning om opløsning
35817298 CAPTA IVS ......................................................21.10.2015 Anmodning om opløsning
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Attraktive vilkår for 
erhvervskunder

www.spardjurs.dk   mail@spardjurs.dk

Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde dig!

EU’s bedste projekt i 2015 
i kategorien Smart Growth. 
Den gives til de bedste 
europæiske projekter, der har 
fokus på regional udvikling.
Projektet skal være udgangs-
punkt for KASK-projekt 
Game Hub, som sammen 
med partnere i Danmark og 
Sverige vil etablere 100 nye 
spilvirksomheder i løbet af de 
næste tre år.

Djurs Sommerland
801.593 gæster strøg gen-
nem tælleapparaterne hos 
Djurs Sommerland i sæsonen 
2015, hvilket er 50.000 flere 
end ved den hidtidige besøgs-
rekord fra 2013.
„Trods svingende sommer-
vejr har vi haft en fantastisk 
god sæson med rigtig mange 
gæster, og med det nye 
Bondegårdsland oplever vi, at 
det er blevet endnu mere in-
teressant for børnefamilierne 
at besøge Djurs Sommerland. 
Også Magisk Halloween 
er gået rigtig godt, idet tæt 
på 80.000 besøgte parken i 
efterårsferien,“ siger admini-
strerende direktør Henrik B. 
Nielsen.
 
Aarhus Airport
SAS har åbnet ny rute til 
Stockholm, Arlanda, fra Aar-
hus Airport og Aarhus Airport 
tilbyder nu op til hele fire 
daglige afgange til Stockholm. 
En udvikling, der vækker 
glæde i bl.a. det østjyske 
erhvervsliv. Den nye rute er 
et optimalt supplement til den 
eksisterende rute, som British 
Airways operated by SUN-
AIR of Scandinavia A/S har til 
Stockholm, Bromma.
„Ud over at give direkte for-
bindelse til Stockholm åbner 
Arlanda-ruten samtidig mu-
lighed for at nå destinationer 
som fx Finland og Hong Kong. 
Samlet set støtter ruteåbnin-
gen dermed vores første og 
vigtigste målsætning, som 
er at give østjyderne og det 
østjyske erhvervsliv øget 
„connectivity”, dvs. en øget 
mulighed for nemt at komme 
videre ud i verden – om det 
så er direkte, via København 
– eller nu også via Arlanda,” 
konkluderer CEO Peter Høgs-
berg, Aarhus Airport.

Fonden Bønnerup  
Fiskeri og Lystbådehavn
Den Erhvervsdrivende Fond 
Bønnerup Havn og Fonden 
Bønnerup Lystbådehavn er 
fusioneret og vil fremover ek-
sistere som en samlet enhed 
med navnet Fonden Bønne-
rup Fiskeri- og Lystbådehavn.
Baggrunden for fusionen er 
ønsket om at skabe et mere 
robust og bæredygtigt økono-
misk fundament for fremti-
dens drift af havnen og at til-
vejebringe en ledelsesstruktur 

i én samlet fysisk enhed, der 
optimalt og effektivt kan løfte 
havnens udviklingspotentialer 
og sikre en stabil fremtid. 
Den nye fond vil videreføre 
begge de formål, der hidtil 
blev varetaget af de respek-
tive ophørte fonde. 

Viden Djurs
Scandinavian Game Develo-
pers, som Viden Djurs har 
haft projektledelsen for, er 
med tildelingen af RegioStars 
Award blevet udnævnt som 

http://www.spardjurs.dk
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Grenaa Havn

Henrik Carstensen (52) 
tiltræder som ny adm. dir. for 
Grenaa Havn A/S. Han kom-
mer senest fra en stilling som 
havnedirektør i Hanstholm. 
Henrik er uddannet inden for 
Shipping og spedition og var 
i denne branche i 32 år, indtil 
han blev direktør for Hanst-
holm Havn. Henrik Carsten-
sen har blandt andet en fortid 
som global produktchef for 
Blue Water Shipping A/S og 
som adm. dir. for Strait Air 
Transport A/S.
„Grenaa Havn A/S er en 
meget alsidig havn, og jeg 
ser meget frem til at tage 
teten med at få videreudviklet 
de eksisterende produkter 
samt udvikle nye muligheder 
for havnen i tæt samarbejde 
med det lokale erhvervsliv,” 
siger Henrik Carstensen. Han 
afløser Henning Laursen på 
posten.

Fonden Bønnerup  
Fiskeri og Lystbådehavn
Den nyetablerede Fonden 
Bønnerup Fiskeri- og Lystbå-
dehavn har valgt sin første 
bestyrelse: Knud Kildal (besty-
relsesformand), Kommunaldi-
rektør Jesper Kaas Schmidt 
(næstformand) samt Mona 
Søjberg, Per Skødt Hansen, 
Pia Christensen, Charles 
Jensen, Hans Fisker Jensen, 
Hans Erik Husum og Per 

Pedersen som menige besty-
relsesmedlemmer. Havnens 
daglige ledelse vil forsat blive 
varetaget af Havnefoged Niels 
Erik Nørgaard.

Hotel Marina

Jess Kallesøe (43) er tiltrådt 
som hotelchef på Hotel Ma-
rina i Grenaa. Han har tidligere 
gennem 15 år drevet Restau-
rant Skakkes Holm. ”Det skal 
ikke være nogen hemmelig-
hed, at Hotel Marina har haft 
nogle udfordringer det sidste 
års tid, som måske har givet 
hotellets ellers fine ry et lille 
knæk. Den tendens skal vi 
have vendt, og vi er allerede 
godt på vej,” udtaler Jess, der 
inden længe vil være klar med 
a la carte servering til både 
frokost og aften, for både lo-
kale og hotelgæster, ligesom 
selskabs- og konferencemu-
lighederne er blevet gået efter 
i sømmene.
„Et andet nyt tiltag er, at vi 
har arbejdet benhårdt med 
at få wellness-afdelingen 
helt op at køre, og her har vi 
bl.a. indgået et samarbejde 
med Charlotte Bendix. Det 
betyder, at der nu også er mu-
lighed for at booke massage i 
wellness-afdelingen på hotel-
lets hjemmeside – både for 
hotellets overnattende gæs-
ter, men også for alle andre, 
som kunne være interesseret 
i dette.” 

BB Kommunikation
Frank Madsen (56) er startet 
som salgschef med Jylland 
og Fyn som ansvarsområde. 
Han kommer fra en stillin-
gen som organisationschef i 
Sparekassen Kronjylland, og 
har tidligere været ansat som 
salgschef for BB Kommunika-
tion i Hornslet.

Kystvejens 
 Konferencecenter

Alec Graversgård (38) er 
startet som salgschef på Kyst-
vejens Konferencecenter. Han 
kommer med en mangeårig 
baggrund inden for hotel- og 
restaurationsbranchen og 
har gennem disse år arbejdet 
med B2B salg til private og 
offentlige virksomheder. Alec 
har senest været ansat på 
Hotel Vejlefjord som sælger. 

Sostrup
Rikke Hedman har valgt at 
prioritere sit arbejde som for-
lægger og innovativ kommuni-
kator i eget firma, Klynggaard, 
og er dermed stoppet som 
forstander på Sostrup. „Det 
har været helt fantastisk og 
jeg glæder mig over al den op-
bakning, der har været fra alle 
steder. Jeg synes, vi er nået 
langt på meget kort tid, og 
jeg afleverer et projekt, jeg er 
stolt af. Pas godt på Sostrup 
fremover,“ udtaler Rikke.

Desuden åbner SAS en 
ny sommerrute fra Aarhus 
Airport, der går til feriedesti-
nationen Palma de Mallorca. 
Ruten er SAS‘ første rute til 
Sydeuropa fra Aarhus.  
 
Esbersens Møbler
Lise og Arne Esbersen har 
lukket deres møbelbutik i 
Allingåbro. Forretningen har 
eksisteret siden 1947 og par-
ret har drevet den siden de 
overtod den i 1964. Bygnin-
gerne på Hovedgaden skal 
frem over danne rammen om 
Det Kreative Hus.

Made by Djursland
Djurslands Erhvervsråd og Viden Djurs 
har taget initiativ til dobbelt eventen:

21. november kl. 11-13 på Kalø Økologisk 
Landbrugsskole, Skovridervej 3, 8410 
Rønde.
Food innovation: Vi kobler og 
inspirerer lokale fødevareproducenter 
og repræsentanter for forskellige 
afsætningskanaler af lokale fødevarer. 
Alle er velkomne/gratis. Tilm./info: Nicole 
Wolter, niwol@nationalparkmolsbjerge.dk

21. november kl. 12:45-16 Aarhus Airport
Ni kendte erhvervsfolk sætter fokus 
på iværksætteri, vision og vækst. 
Hvordan får du succes med at udvikle 
din virksomhed og succes som ny 
virksomhed.
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk

Østjysk Topmøde 2015
23. november kl. 14-18 på Værket i 
Randers.
Deltagere fra alle 11 kommuner i 
businessregionen og repræsentanter 
fra både erhvervsliv, politik 
og viden. Få mulighed for at 
give dit bidrag til udviklingen af 
fremtidens fødevarebranche, 
produktionsarbejdspladser, IT & Smart 
City, turisme og infrastruktur.
Arr./Info: www.businessregionaarhus.dk

Nytårskur 
8. januar kl. 14-16, lokaliteten samt 
programmet er endnu ikke fastlagt.
Djurslands Erhvervsråds nytårskur.
Arr./Info: www.djurslandserhvervsraad.dk

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

http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
24.09.2015 - 22.10.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

ALUCOMP A/S
Rolshøjvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30-06-2015 
Bruttofortjeneste 5,5 (5,6)
Resultat før skat 3,0 (3,1)
Egenkapital 0,8 (0,8)

A/S GRENAA MOTORFABRIK 
Søndre Kajgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2015
Bruttofortjeneste 20,2 (20,8)
Resultat før skat 5,4 (6,5)
Egenkapital 10,0 (10,5)

BM MASKINTEKNIK ApS 
Holmagervej 1A, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste 3,1 (2,7)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 1,4 (1,2)

BOLIG NYT  GRENAA GRUPPEN ApS 
Søndergade 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2015
Bruttofortjeneste 2,7 (2,4)
Resultat før skat 1,2 (1,2)
Egenkapital 4,2 (3,4)

BRIX GRAFISK 
KOMMUNIKATION ApS
Energivej 45, 8963 Auning
Regnskabsafslutning  30-06-2015 
Bruttofortjeneste 9,4 (8,3)
Resultat før skat 0,8 (0,2)
Egenkapital 1,2 (0,6)

COVIDENCE A/S
Strandvejen 2A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning  30-06-2015 
Bruttofortjeneste 54,5 (53,3)
Resultat før skat 44,0 (41,1)
Egenkapital 43,8 (30,1)

DETAILGRUPPEN A/S 
Ebdrupvej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning  30-04-2015 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,2)
Resultat før skat -1,9 -(1,6)
Egenkapital 1,4 (2,9)

EUROTECH EBELTOFT ApS 
Martin Hansens Vej 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  30-04-2015 
Bruttofortjeneste 2,3 (1,8)
Resultat før skat 0,6 (0)
Egenkapital 2,3 (2,4)

GGROUP ApS 
Rådmandsvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste 2,8 (2,7)
Resultat før skat 0,9 (0,3)
Egenkapital -2,2 -(2,9)

HANS KJÆR BACH & SØN. 
RYOMGÅRD ApS
Hasselvej 10, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste 6,6 (7)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,6)

HUTTERS REKLAMEBRODERI ApS
Huldremosevej 17A, Ramten, 
8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning  30-06-2015 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,9)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,6)

HÅRLOKKEN ApS 
Byvej 11, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  30-06-2014 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,9)
Resultat før skat -0,2 (0)
Egenkapital -0,1 (0,1)
 
ICAN A/S 
Stationsvej 18
8544 Mørke
Regnskabsafslutning  30-06-2015 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,7)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 2,5 (2,5)

JØVA BESLAG A/S
Holmagervej 1L, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  30-06-2015 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,9)
Resultat før skat 1,4 (1,7)
Egenkapital 2,1 (2,4)

NARDOS A/S
Energivej 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning  30-06-2015 
Bruttofortjeneste 6,4 (6,3)
Resultat før skat 1,6 (1,9)
Egenkapital 3,8 (4)

KIBO EJENDOM ApS 
Holger Drachmanns V 22, 
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2015
Bruttofortjeneste 3,3 (5,3)
Resultat før skat 8,7 (2,1)
Egenkapital 17,1 (10,3)

KVIST & JENSEN, GRENAA STATS
AUTORISEREDE REVISORER A/S 
Østerbrogade 16 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2015
Bruttofortjeneste 5,1 (5,5)
Resultat før skat 0,7 (0,5)
Egenkapital 1,3 (1)

NYMANN AUTOPARTS A/S 
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning  30-04-2015 
Bruttofortjeneste 18,5 (17,8)
Resultat før skat 9,2 (6)
Egenkapital 94,3 (87,3)

OTTO SØRENSEN A/S 
Hovedgaden 51, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning  30-06-2015 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,8)
Resultat før skat 0,9 -(4)
Egenkapital 7,0 (6,3) 

POLYFA CONSULTANTS A/S 
Østergårdsparken 21, Ugelbølle, 
8410 Rønde
Regnskabsafslutning  01-04-2015 
Bruttofortjeneste 5,2 (6,1)
Resultat før skat 2,1 (3,3)
Egenkapital 2,2 (3,1)

PR ELECTRONICS A/S
Lerbakken 10, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning  30-06-2015 
Bruttofortjeneste 110,0 (133,1)
Resultat før skat 43,7 (30,7)
Egenkapital 214,9 (186,1)
Antal ansatte 131 (131)

RINCO ULTRASONICS 
DANMARK A/S 
Erhvervsparken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste 1,7 (1,7)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 1,1 (0,9)

RYGAARD SERVICECENTER A/S
Energivej 8A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste 5,4 (5,5)
Resultat før skat 1,7 (1,8)
Egenkapital 9,7 (9,3)
Antal ansatte 9 (10)

RYGAARD TRANSPORT & 
LOGISTIC A/S 
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste 164,1 (150,8)
Resultat før skat 19,3 (12,2) 
Egenkapital 85,4 (73,2) 
Antal ansatte 243 (241) 

SVEND PILGAARD 
AUTOMOBILER A/S
Saabydalvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-04-2015
Bruttofortjeneste 6,4 (6,8)
Resultat før skat -0,2 (0,5)
Egenkapital 7,2 (7,7)

SCHMIDT MØBLER, GRENAA ApS
Kannikegade 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2015
Bruttofortjeneste 2,4 (2,4)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 1,6 (1,7)

KLUMME – FORSIKRING

Ved nybygning eller ombyg-
ning har bygherren kun pligt til 
at tegne brand og stormskade-
forsikring, men det er en rigtig 
god idé at få lavet en entrepri-
seforsikring. Samtidigt ser vi 
ofte at bygherren glemmer at 
meddele bygningens forsik-
ringsselskab, at der foregår til- 
eller ombygning, hvilket kan 
give store problemer. 

Entrepriseforsikringen er 
en slags all-risk som burde 
dække alle skader excl. brand. 
Ved nybygninger og tilbygnin-
ger kan dette godt være en 
fælde, idet der jo ikke altid er 
tegnet en brandforsikring, før 
nybygningen eller tilbygningen 
står færdig. Der kan være und-
tagelser i entrepriseforsikrin-
gen. Storm er når det blæser 

over 17,2 meter i sekundet, 
men hvad med blæst? Hvad 
med rørsprængninger, sky-
brud, tøbrud, tyveri, hærværk 
samt sætningsskader. 

Vi oplever i øjeblikket større 
grad af tyveri af byggemate-
rialer på arbejdspladserne. Når 
materialerne ikke er låst inde, 
er der tale om simpelt tyveri. 
Mange af disse tyverier er 
dækket via en entreprisefor-
sikring, og det mest tyvetæk-
kelige materiale medfører krav 
om aflåsning i container eller 
bygning. 

Større entreprenører har 
typisk en årspolice omfat-
tende alle projekter inden for 
en given ramme.

Mange tror, at de respektive 
entreprenørers og hånd-

værkeres ansvarsforsikring 
dækker, men ikke alle har 
produktansvarsforsikring, og 
i de fleste ansvarsforsikrin-
ger er der undtagelser ved 
jordarbejder, spuns, nedbryd-
ning, grundvandssænkning og 
sprængstof. Mange ansvars-
forsikringer har ikke nedbryd-
ning omfattet.

For bygherren er en en-
trepriseforsikring en bedre 
sikring af byggeriet mod ufor-
udsete begivenheder og for 
entreprenøren er det en bedre 
sikkerhed overfor bygherre og 
eventuelle långivere, men den 
skal tegnes korrekt.

Af Bjarke Barrett Sørensen og Bent 

Ketelsen, Dansø Forsikringsmæglere 

Djursland ApS www.dansoe.dk

ENTREPRISEFORSIKRING  
– EN GOD IDÉ, MEN GØR DET RIGTIGT!



JULEFROKOST

- Sild
- Fiskefilet m. remoulade og citron
- Kold røget laks m. dilddressing
- Rejer m. smilende æg og mayonnaise
- Svinekæbeterrin a la sylte
- Lun leverpostej m. bacon
 og smørristede champignon
- Frikadeller m. stuvet hvidkål

- Mørbrad a la creme
- Glaseret skinke 
- Stegt andebryst
- Confiteret andelår
- Flæskesteg m. rødkål
- Brunede- og hvide kartofler samt 
flødekartofler
- Div. syltede garniture, salater og dressinger

- Hjemmebagt brød og smør
- Ris a la mande m. kirsebærsauce

Ebeltoft Strand  |  Ndr. Strandvej 3  |  DK-8400 Ebeltoft  |  +45 86 34 33 00  | www.ebeltoftstrand.dk

* Sild marineret med tang, capers, vagtelæg og urter

* Vildtpaté af krondyr, hertil syltede svampe og glaze

* Gråand på 3 måder, con�t af gråand, gråandelår, 
sprødt skind, karamelliseret blomkål, 
blomme-/mirabellekompot, andesauce, æblekogte 
gulerødder og bagt rødbede

* Krondild Ost fra Arla Unika med syltede nødder, 
honningnødder og sprød appelsin

* Risalamande à la Sostrup

* Hjemmemarinerede sild med æg, løg og capers

* Vildtpaté med svampe og sprødt

* Risalamande à la Sostrup

* Con�t af gråand med hjemmelavet rødkål

* Krondild Ost fra Arla Unika m. tangsennep

* Hjemmebagt brød og friskrørt smør
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Telefon: 86 32 25 00 - Kystvej 32 – 8500 Grenaa - www.hotel-marina.dk 

Mortensaften 
På Hotel Marina i Grenaa!

!"#$%&'(%)(*+)(,-./01/#(2+*3

Denne aften serverer vi: 
!

Hovedret: 

Gammeldags andesteg med 
æbler og svesker, hvide og 

brunede kartofler, rødkål og 
sauce. 

~ 
Dessert: 

Rabarbertrifli
PRIS PR. PERSON 1 ret 168,- 2 retter 198,-

Julefrokost
 

TADITIONEL JULEFROKOST 
FRI BAR M. ØL, VAND OG VIN 

 
11. DECEMBER OG 12. DECEMBER 

KLOKKEN 19.00-01.00 
 

KUKKE SMART BAND SPILLER OP TIL DANS MED 
HITS FRA 70’ OG 80’ERNE! 

 
PRIS PR. PERSON 499,-

MED MUSIK OG DANS 

456789:(;2(<(=3++('>9?@@(
!AB)(=C(;2(23(++((<(D?BEFGE79AHI@>D?@)JK(

LLL)GE79AHI@>D?@)JK

Dit livs Fest
På Hotel Marina er vi altid klar til at sætte 

rammerne om din fest! 

 
Vores brochure kan rekvireres ved 

henvendelse 

 
Bemærk: !

Ved bestilling af festarrangement !
inden d. 31. december 2015 !

giver Hotel Marina 10% rabat !
på hele regningen!

456789:(;2(<(=3++('>9?@@(
!AB)(=C(;2(23(++((<(D?BEFGE79AHI@>D?@)JK(

LLL)GE79AHI@>D?@)JK

NYTÅRSOPHOLD

456789:(;2(<(=3++('>9?@@(
!AB)(=C(;2(23(++((<(D?BEFGE79AHI@>D?@)JK(

LLL)GE79AHI@>D?@)JK

Kom til et brag af en nytårsfest når Hotel 
Marina åbner dørene til dette års nytårsophold 

på hotellet! 
 

Kaffe og kage 
Velkomstdrink 

5 retters menu med tilhørende vine 
samt fri bar med øl, vand og vin 

Kaffe med sødt 
Champagne og kransekage 

Natmad 
Musik 

Fyrværkeri 
Overnatning 
Morgenbuffet

PR. PERSON 

1695,- 

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

