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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

 

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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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

Tlf. 87 58 31 00     db@robaek.dk     www.robaek.dk     Østergade 9, 8500 Grenaa     Hovedgaden 41, 8410 Rønde

Morten Jarlund
statsaut. revisor

Michael Iuel
statsaut. revisor

Mikkel Thybo Johansen
statsaut. revisor

Jesper Falk Hansen
statsaut. revisor

Møder, 
kurser & 
konferencer

Dronningens Ferieby har 
en smuk fællesbygning på 
1.000 m2 med moderne og 
lyse lokaler. Ideelle rammer 
for generalforsamlinger, 
foredrag, konferencer, 
workshops og fester. 

Servicemindet personale 
med øje for specielle behov 
og fleksibilitet.

RING OG HØR OM MULIGHE-
DERNE. VI GIVER OGSÅ MEGET 
GERNE EN RUNDVISNING.

» Kaffe/te med boller

» Lækker frokostbuffet  
 inkl. 1 øl/vand

» Kaffe med hjemmebag 

» Frugt/snacks, isvand  
 under hele forløbet

Pr. person ........... kr. 519,-

Overnatning v/2 
personer i bolig
Pr. person fra ..... kr. 550,-

Dronningens Ferieby 1 • 8500 Grenaa •  tlf. 8758 3650 • dronningensferieby.dk

Priseksempel

Mødestedet 
uden forhindringer

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

• Slamsugning
• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting

• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Industrispuling 0-3000 BAR

Abildgårdsvej 10 · 8570 Trustrup · 86334677 · 86334121 · www.u-sinding.dk

Grundlagt i 1964 

– STADIG DANSK  

OG LOKALEJET

http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.robaek.dk
http://dronningensferieby.dk
http://www.u-sinding.dk
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RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

http://www.vorupgruppen.dk
http://www.ritek.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://bygma.dk
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EKSPORT  
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 SÆLGE I  
DANMARK

Bjørn Sangill Mikkelsen, Sangill Design
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Bjørn Sangill Mikkelsen startede 
i 1993 med at sælge møbler og 
legepladser m.m. for Brio. Sidelø-
bende med det voksede interessen 
for møbler, og han var også med til 
at opfinde og designe nye møbler. 
„I 2007/2008 fandt jeg på nogle nye 
møbler og startede mit firma, San-
gill Design, med 
at lave en pro-
totype ved en 
producent, jeg 
kendte,“ fortæl-
ler Bjørn. „Jeg 
spurgte nogle 
af de større 
aftagere, og de var begejstrede og 
lagde straks ordrer ind.“

Nemt at komme ud  
med dansk kvalitet
Mens Bjørn fandt på flere møbler, 
begyndte han også at udforske 
Norge og Sverige på nettet 
på helt samme vis, som man 
ville gøre i Danmark. „Da jeg 
startede i Norge, ringede 
jeg og lavede aftaler og 
smed en reol i bilen og 
tog færgen til Oslo. Der 
var flere, som straks 
bestilte.“ Møblerne er 
beregnet for skoler 
og institutioner, og 

kunderne er mellem-
handlere, hvor de 
fleste har møblerne 

med i et sortiment fra forskellige 
leverandører.

„Det er ikke sværere i udlandet 
end i Danmark. Vi har et godt ry, så 
det er nemt at komme ud med et 
dansk kvalitetsprodukt, og da vi er 
et åbent folkefærd, kan de også lide 
os som mennesker.“

Mens Norge 
tidligere har 
været meget 
gammeldags, si-
ger Bjørn, at de 
i dag er meget 
hurtigere til at 
tage nyheder til 

sig end svenskere. „Nordmænd vil 
have det sidste nye, mens det tager 
længere tid i Sverige. De er også 
mere stabile, når du først er inde i 
varmen ved dem. For svenskerne 
handler det mere om forretning, og 
de er ikke særlig opfindsomme, men 
lytter meget.“

Næste marked er Tyskland
Foruden Sverige og Norge handler 
Sangill Design med England og 
Holland og er 
netop nu ved på 
nettet at finde 
kontakter i Tysk-
land. „Vi ringer 
til dem, inden 
vi sender kataloger, og derefter 
ringer vi igen og laver mødeaftaler. 
Kommer vi rigtigt ind i Tyskland 
kan vi sælge det samme der, som i 
Skandinavien.“ Omsætningen var i 
2017 på 17 mio. kr., og 73,7 procent 
var eksport. Målet siger cirka 20 pro-
cent mere om året og 25 mio. om 
året inden for de næste tre år.

„Sidste år gjorde vi intet for at 
få nye kunder, men alligevel kom 
der fem. I 2016 fandt en svensk 
forhandler med 22 salgskontorer 
og en omsætning på 2 mia. os på 
nettet. De begyndte at sende ordrer, 
uden at jeg havde set dem, og efter 

at jeg besøgte dem, er vi 
begyndt at 

lave større aftaler. Jesper og jeg skal 
nu rundt og besøge de 22 kontorer.“

Jesper Fuhr Hansen, ligeledes 
med en baggrund som sælger, er 
Bjørns højre hånd, og der er kun de 
to i virksomheden. „Her i weeken-
den skal vi for første gang udstille i 
Holland.“ Kontakten til Holland kom 
i stand i efteråret 2017, og indtil 
videre er der blot denne ene. „I Eng-
land har vi valgt i en prøveperiode 
at give en forhandler eneret ud fra 
et bud om det forventede salg. Så 
må vi se, om han kan overholde det. 
Hovedreglen er ellers, at jeg ikke 
giver eneret på salget.“ Som enefor-
handler er det et krav, at aftageren 
har fuldt sortiment. „Normalt stiller 
jeg ikke krav til sortimentet men ser 
alene på, om de sælger det, de har 
stillet i udsigt.“

Skal vokse i kontrollerede trin
Efter starten i 2008 hed det for 
Bjørn i flere år 12 timer om dagen 
alle ugens syv dage. „Nu arbejder 
jeg ikke længere i weekenderne.“ 
Når først kontakten til kunderne er 

etableret, ser 
han dem kun to 
gange om året 
og bruger ellers 
tiden på at eks-
pedere ordrer. 

„Jeg har ikke dyrket netværk, og 
kunne måske godt vækste hurtigere 
ved at gøre mere, men lige nu har vi 
faktisk nok. Du kan knække nakken 
ved at fare for hurtigt frem. Det er 
bedre at vokse i trin, hvor alle led er 
med – også produktionen.“

Bjørn har aldrig benyttet sig af 
ekstern hjælp til at starte og drive 
virksomheden. „Jeg har også brugt 
nettet til at finde producenter, og for 
tiden har jeg kun én stor producent.“ 
Det er en virksomhed i Bulgarien, 
som det er aftalt med, at den ikke 
sælger til andre i Skandinavien.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Eksportør i Rønde opfordrer alle med lyst til  

udlandet til bare at kaste sig over de nye markeder.

  VI HAR ET GODT RY, SÅ 

DET ER NEMT AT KOMME 

UD MED ET DANSK 

KVALITETSPRODUKT

  DU KAN KNÆKKE 
NAKKEN VED AT FARE FOR 
HURTIGT FREM
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Byens erhvervsliv har 
fokus på at dyrke 
forskellene frem for at 
kopiere naboerne.

Man kan/må vel godt sige, at 
beliggenheden taget i betragtning 
er det gode tegn, at ingen lokaler 
i Allingåbro står tomme, og at der 
ingen tomme vinduer er. Borger- 
og handelsstandsforeningen er 
slået sammen blandt andet fordi at 
mange medlemsskaber gik igen i de 
to foreninger. Efter dette interview 
skal foreningens formand, Benno 
Blæsild, nogle hundrede meter han 
ad vejen til reception i en nyåbnet 
frisørsalon.

„Målt på karakteren af de pro-
blemer vi har med omverdenen og 
kommunen, så går det vist meget 
godt her i byen,“ siger han. „Ko-
deordet er autenticitet, hvor vi har 

fokus på, hvad vi har, som andre 
ikke har.“

Han og hustruen, Bettina Buhl, 
flyttede til byen for ti år siden. „Jeg 
er ikke så lokalpatriotisk, så det gør 
noget. Jeg ser Ørsted, Allingåbro 
og Auning som et område, hvor du 
kan få alt, og det 
er det, vi skal 
overleve på – og 
tage udgangs-
punkt i at udvikle 
os ud fra. Som 
bosætningsom-
råde er de tre 
bysamfund en stærk enhed.“

Byen plukker lavt  
hængende frugter
Han siger, at den største handel 
foregår i Auning, men at der de 
andre steder er andet, som Auning 
ikke har. „Hotellet i Allingåbro er 
genåbnet, ikke som det oprindelige, 
men som Bed & Breakfast med 
overnattende gæster stort set året 

rundt. Naturcampingpladsen er også 
godt booket, og de 7-8.000 årlige 
overnatninger i byen betyder en be-
tragtelig indsprøjtning af livskvalitet 
og økonomi.“

Hvor der tidligere var slagteri er 
en ny slagter åbnet på nye præmis-

ser. „Han har 
åbent så ofte 
det er muligt for 
også at have tid 
til at slagte, og 
der er tit kø ved 
butikken. Han 
samarbejder 

med lokale leverandører og laver 
unikke produkter, som folk gerne 
kører langt efter. I denne uge er 
han også begyndt med friske fisk 
fra Fjellerup.“ Allingåbro lever i 
følge Benno af at være autentisk 
og satse på det, folk ikke køber på 
nettet. „Sammen med slagteren 
vækster også dagligvarebutik-
kerne, frisørerne og vores lokale 
bryggeri – nu også med gin. Og 

ALLINGÅBRO KØRER PÅ DE  

AUTENTISKE SKINNER

  KODEORDET ER 

AUTENTICITET, HVOR VI 

HAR FOKUS PÅ, HVAD VI 

HAR, SOM ANDRE IKKE HAR
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bageren leverer til alle de lokale 
Brugser.“ 

Byen bliver bedre og bedre til at 
leve af de lavt hængende frugter 
frem for at konkurrere med andre. 
„Vores blomsterhandler startede i 
Brugsen, hvor der ikke var plads til 
blomsterne. Så lejede hun et lokale, 
hvor der ikke var plads til kunderne 
– og er nu flyttet i endnu større 
lokaler.“

Polsk døgnkiosk  
og lokalt genbrug
Adskillige indvandrere, mest fra 
Polen og de 
baltiske lande, 
arbejder i 
lokalområdet og 
har tager bopæl 
i Allingåbro. 
„Nogle polakker 
har genåbnet 
døgnkiosken og 
sælger nu både franske hotdogs og 
polske kvalitetsprodukter, du ikke 

kan købe andre steder. Derimod 
er byen nok ikke det rigtige sted at 
åbne en traditionel tøj- eller skobu-
tik. Men en skrædder og en syerske 
– og en snedker måske.“

Det sidste skal også ses i sam-
menhæng med den genbrugsbølge, 
byen rider på med ikke mindre end 
fire genbrugsbutikker – Røde Kors 
har to, og det samme har den bor-
gerdrevne genbrugsbutik baseret på 
frivillige. „Vores egen genbrugsbutik 
giver cirka en kvart mio. kroner i år-
ligt overskud, som går til velgørende 
formål i lokalområdet. Ved at have 

mere fokus på 
væremiljø end 
på forretning, får 
vi også de sunde 
forretninger, der 
passer til byen.“ 
Benno siger, at 
det ikke er det 
mest oplagte 

at tænke på at tiltrække industrielle 
virksomheder. „Vi skal i stedet for 

se på, at eksempelvis både slagter 
og bryghus har stigende omsæt-
ning og måske derfor udvikler sig til 
noget større.“

I Det Kreative Hus i byens tidli-
gere møbelbutik udstiller og sælger 
30-40 kreative personer deres for-
skellige håndværk, og der afholdes 
forskellige kurser. „Det er både en 
forretning og et sted, der dyrker fæl-
lesskabet og styrker byen.“

Inden for byskiltet kan man se 
rygfinnerne på de store ørreder i 
Alling Å, mens odderen leger på 
å-kanten. „Det bugner af fisk og po-
tentialet er stort. Ligesom skinnerne 
og skinnecyklerne trækker mange 
mennesker til Allingåbro, tror jeg 
også, at der er et stort og uudnyttet 
potentiale i lystfiskeriet og de lokale 
arbejdspladser, det kan generere.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

ALLINGÅBRO KØRER PÅ DE  

AUTENTISKE SKINNER

  DER ER ET STORT OG 
UUDNYTTET POTENTIALE I 
LYSTFISKERIET OG DE LO-
KALE ARBEJDSPLADSER, 
DET KAN GENERERE

Formand Benno Blæsild, Allingåbro Borgerforening
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24. januar var det fire år siden, at 
Keld Hermann åbnede Mermaid Mu-
sic i Grenaa. Der var samtidig også 
dagen, hvor han fyldte 62 år. Fire år 
inden åbningen var han efter nogle 
uoverensstemmelser med besty-
relsen stoppet 
i musikbutik-
ken „Rillen“, 
hvor han havde 
tilbragt hele 
sit arbejdsliv. 
„Jeg startede 
i realskolen 
og gymnasiet med at importere 
musik fra forskellige lande – både 
det sjældne og det, som jeg kunne 
skaffe billigere,“ fortæller Keld.

Kæmpe netværk  
over hele verden
„Da jeg havde taget studenter-
eksamen og skulle læse videre, 
skrev jeg for sjov også til den virk-
somhed i London, som jeg handlede 
med og spurgte, om vi skulle gøre 
noget mere ud af det. Til min store 
overraskelse kom der en dag en in-
vitation til et møde på SAS-Hotellet 
i København, og pludselig stod jeg 
med min lille musikbiks på 13 m2 
her i Grenaa, mens studieplanerne 
var droppet.“ Kelds far var snedker 
og havde lavet inventaret. Det gik 
stærkt, og i 90’erne var Rillen fem år 
i træk Danmarks største postordre-
butik med musik.

„Jeg startede fra nul her i den 
nye butik og har om aftenen og næt-
terne selv gået og lavet al inventa-
ret.“ Og den første sygedag i en 
musikbutik har Keld stadig til gode. 
Handel med nyt og brugt har skaffet 
ham en enorm viden og et kæmpe 
netværk af kontaktpersoner verden 
over. Han handler med to store 
leverandører i henholdsvis Holland 
og Sverige samt et utal af mindre 
leverandører. „Der er også meget 
spekulation i det at købe musik, der 
på købstidspunktet ikke 

er kunder til, men hvor jeg tror og 
håber på den gode forretning. Jeg 
sidder dog ikke og bruger tid på at 
vurdere men handler på rygmarven, 
for jeg ved, hvad der er godt.“

Ud i verden for to år siden
Tiden mellem stoppet i den ene mu-
sikbutik og åbningen af den anden, 
brugte Keld til at lære sig at bygge 
en hjemmeside op i et amerikansk 
program, og han har således selv 
lavet sin danske webshop. For to 

år siden kom 
han også med 
på en verdens-
omspændende 
hjemmeside, 
hvor man opret-
ter sin egen 
butik og handler 

internationalt. I dagens ordrehøst 
er blandt andet en bestilling fra en 
amerikaner på en Tina Dickow CD. 
Denne side er også et af mange 
steder, hvor Keld finder sine brugte 
guldkorn.

„På de to år har jeg fået 1.219 
udenlandske ordrer og solgt musik 
til 42 forskellige lande. Det samlede 
salg i webshop 
og butik er 
cirka 50/50, og 
fordelingen af 
LP’er og CD’er 
er 70/30.“ Kun-
derne får ofte en 
personlig hilsen 
med fra Keld, og fra de mere end 
1.000 tilbagemeldinger på den inter-
nationale hjemmeside er antallet af 
topkarakterer 100 procent.

Musikinteressen spænder bredt 
og går ikke i nogen bestemt retning. 
„Min 21-årige datter læser jura i 
København og punker mig med 
alt det nye. Vi har været til mange 
koncerter sammen, og hun har lige 
bestilt billetter til os i marts, hvor vi i 
Radiohuset skal høre Peter Som-
mer.“

Det var faktisk på op-
fordring af Keld, at Peter 
Sommer i 2017 udgav 
en LP med albummet 
„Til rotterne, til krag-
erne, til hundene“ fra 
2008. De 500 eksem-
plarer var udsolgt tre 
uger inden udgivelsen. 
„I dag udgiver alle am-
bitiøse danske sangere 
og musikere også deres 
nye album på LP.“

Hygge og  
kaffe i butikken
I sit sindrige regnearks-
system kan Keld se, at han i løbet 
af de fire år har ekspederet 9.174 
specialordrer. „Det er ordrer, hvor 
kunder har kontaktet mig om noget, 
jeg skulle skaffe til dem, som de 
ikke selv har kunnet opdrive.“ Stort 
set alt brugt i butikken er fra folk, 
der er kommet med deres samlin-
ger, og der står adskillige poser og 
kasser med LP’er og venter på at 
blive vurderet. 

„Min datter forlangte heldigvis 
stolearrangementet i hjørnet, og 

det bruges nu 
flittigt af flok-
ken af lørdags-
kunder, der 
kommer her 
for at hygge 
og drikke 
kaffe. Mindst 

hver anden uge kommer der 
også en DJ, som plukker i pla-
derne og sørger for musikken. 
Det er en del af min arbejdsdag, 
at jeg også tager mig tid til det 
sociale. Hvis folk skal komme 
her, skal der også være noget 
at komme efter.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Dedikeret

ARBEJDSLIVET SPILLER I  

 PLADER MED RILLER
En af landets største musikkendere 

har i 40 år stået bag disken og 

solgt musik i Grenaa.

  PÅ DE TO ÅR HAR JEG 

FÅET 1.219 UDENLANDSKE 

ORDRER OG SOLGT MUSIK 

TIL 42 FORSKELLIGE LANDE

  HVIS FOLK SKAL 

KOMME HER, SKAL DER 

OGSÅ VÆRE NOGET AT 

KOMME EFTER
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Første spadestik til Den Ny Maltfabrik
EBELTOFT  Byggeprocessen til det store projekt 
Den Ny Maltfabrik starter med det første spade-
stik fredag den 9. februar. 
Maltfabrikken er et partnerskab mellem Syddjurs 
Kommune og Fonden Den Ny Maltfabrik. Den 
totale sum for projektet er 155 mio. kr. som er fi-
nansieret af lokale bidragsydere, nationale fonde, 
folkeaktier og Syddjurs Kommune.
I fremtiden vil bygningerne danne ramme om 
byens mødested i et levende kultur- og erhvervs-
miljø i national og international skala. Ny Malt 
kommer til at indeholde bibliotek, museum og 
arkiv i en ny og ikke før udlevet fusion.

Turismeboost til 1,7 mio. kr.
DJURSLAND  Region Midtjylland har bevilget 
1,7 mio. kr. til at styrke turismen på Djursland 
og i Aarhus i to projekter. Det ene projekt skal 
forbedre naturoplevelser i Naturpark Mols Bjerge, 
og det andet projekt skal slå Aarhus og Djursland 
sammen som én destination.

Ebeltoft Gårdbryggeri i øl-finale
EBELTOFT  Syv danske bryghuse kæmper om 
prisen for at have brygget den bedste og mest 
nyskabende øl i 2017.
Ebeltoft Gårdbryggeri og Svaneke Bryghus har 
hver to øl med i finalen, der bliver afgjort på 
Danske Ølentusiasters generalforsamling den 24. 
marts i Odense.
„Det er et utroligt stærkt felt af finalister i år. Syv 
bryggerier er med i finalen, og det viser, at vi i 
Danmark er velsignet med en række stærke og 
innovative bryghuse, der leverer kvalitetsøl til 
ølkunderne,“ siger Hans Peter Jepsen, landsfor-
mand i Danske Ølentusiaster.

Ny rute til Aarhus Airport
DJURSLAND  SAS har offentliggjort endnu en ny 
rute fra lufthavnen i Tirstrup. Fra 14. april kan man 
flyve direkte til Nice i Sydfrankrig. Det bliver der-
med den ottende SAS-rute foruden København, 
Malaga, Oslo, Stockholm, München, Mallorca og 
Split, hvortil man kan flyve fra Aarhus Airport i 
2018.

Fald i sygefravær
SYDDJURS  Syddjurs Kommune har forbedret 
sit samlede sygefravær fra 5,7 % i 2016 til 5,0 
% ved udgangen af 2017. Faldet er blandt andet 
sket på sundheds- og omsorgsområdet, og alene 
på det område sparer kommunen 1,8 mio. kr. i 
lønudgifter.

Samarbejde med studerende
DJURSLAND  Produktionsvirksomheder har 
mulighed for at indgå i samarbejde med VIA-
studerende, som maskiningeniører og produkti-
onsteknologer. Det kan være i forbindelse med fx 
studiejobs, praktik, innovationsopgaver og afslut-
tende bachelorprojekter, og kontakt kan etableres 
via Career Service Centret.
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· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

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

Keld Hermann, Mermaid Music

http://www.grenaahydraulik.dk
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Det er nok et spørgsmål, om der 
overhovedet findes en lignende 
og på alle måder skinnende VW 
53’model som den, indehaver af 
Dansk Special Lakering i Thorsager, 
Jeppe Friis Knudsen, netop har fået 
sat i stand.

Perfektionist som han er til 
fingerspidserne, er han ikke gået på 
kompromis med noget som helst, 
hverken pris eller timetal. „Den origi-
nale blinkarm måtte jeg give 11.000 
kr. for – jeg fandt den i USA.“

Købt-solgt-købt-solgt-købt
Da Jeppe som 18-årig købte bilen i 
Sverige, var den pilrådden, og han 
solgte den kort efter igen for at 
bruge tiden på at sætte nogle lidt 

bedre biler i stand. „Efter 5-6 år 
havde jeg lært af det og købte min 
VW tilbage, restaurerede den og 
solgte den til min far. Han kørte en 
del i den, og da han ikke længere 
ville køre i den om vinteren, købte 
jeg den af ham igen for at lave 
den bil, der nu gerne skal gå i arv i 
familien.“

Lige nu holder den i showroomet 
i Thorsager, og om nogle måneder 
bliver den sommerbil for farmand.

„Jeg har over tre år brugt flere 
tusinde timer på at spartle og male. 
Men så er den også lige så blank 
under bunden og bag dørbeklædnin-
gen, som den er på taget.“

I midten af januar fik han bilen 
tilbage fra Tyskland, hvor kabinen 
var blevet udstyret med håndsyet 
interiør i originalt stof. „Jeg kan ikke 
forestille mig, at der findes en til-
svarende bil, men gør der, giver jeg 
gerne en øl eller en kop kaffe, hvis 
ejeren kigger ind en dag.“

Mere end 1 mio.  
kiggede med på Facebook
Der er kommet en „ny gammel 
motor“ i. „Under krigen brugte man 
VW-motorer til generatorer. Der var 
mange af dem, og jeg fandt sådan 
en blok og gjorde den i stand.“ Kun 
motoren er ikke original. „Den er 
lidt nyere, men planen er, at den på 
et tidspunkt nok skiftes ud. Jeg kan 
ikke rigtig leve med en halvoriginal.“

I tiden mens restaureringsarbejdet 
stod på, lagde Jeppe tre videoer ud 
på Facebook, og de er tilsammen 
set af mere end 1 mio. mennesker. 
„Mine 32.000 følgere er nok også 
mere, end alle danske autolakerer 
har tilsammen,“ siger han med et 
skævt smil.

Og næste projekt... det er en 
lignende VW – bare en 57’model – 
der er købt og nu skal have samme 
omgang.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Jeppe har sat sin VW fra 1953 i 

stand for at låne den ud til sin 

far om sommeren.

SJÆLDEN FLOT BOBBEL 
TIL FARMAND
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VW Bobbel 1953 Oval
Original foldetagsbil
Producent: Volkswagen
Produktion: 1953
Teknik 1200 ccm
 30 hk
 6 volt
 Tromlebremser for og bag

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

VIRKSOMHEDER PÅ 
GENBRUGSSTATIONERNE
 
I 2018

RENO DJURS I/S • NYMANDSVEJ 11 • 8444 BALLE
TLF.: 87 59 77 77 • RENODJURS@RENODJURS.DK
WWW.RENODJURS.DK

Til virksomhedsejere

Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?
 
I 2018 kan du aflevere op til 2 tons affald knyttet til hvert køretøj, du tilmelder. 
Det koster 610 kr. uden moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus 
en eventuel trailer.
 
Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk. 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

Venlig hilsen
Reno Djurs

http://www.aalsrode.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.renodjurs.dk
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MENNESKELIG 
BÆREDYGTIGHED  
 HAR HØJ PRIORITET

Direktør Kristian Skjold Ottesen, Nordisk Tang
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En målrettet indsats for at skabe job 
til mennesker på kanten af arbejds-
markedet og et socialt ansvar, der 
stikker dybt var begrundelsen for, at 
Nordisk Tang sidste år var blandt de 
sidste nominerede til CSR People 
Prize. En af dem, 
der nyder godt 
af indsatsen er 
Jimmy, der er 
fleksjobber med 
seks timer om 
ugen. 

„Han er ikke 
god til det bog-
lige, men som 
selvlært kan 
han bare alt med el og teknik og har 
hænderne skruet rigtigt på,“ fortæl-
ler direktør i Nordisk Tang, Kristian 
Skjold Ottesen. „Havde jeg ikke 
ham, måtte jeg mange gange have 
haft bud efter en tekniker.“

Jimmy dækker et behov
Kristian havde ikke tænkt over, at 
en fleksjobber kunne klare sådanne 
opgaver. „Men da Jobcentret kom 
med Jimmy, og han samtidig var 
et rart menneske, fandt jeg ud af, 
at jeg slet ikke kan undvære ham.“ 
Kristian lever med, at Jimmy nogle 
gange ringer og siger, at han bare 
har brug for at komme ud og fiske 
i stedet for at komme på arbejde. 
„Jeg har også nogle gange ringet 
efter ham, selv om vi ikke havde 
nogen aftale.“

Af de syv ansatte er tre ældre end 
57 år – en er 68 år, og der bruges 
tid på at lave planer for at indrette 
arbejdstid/-funktioner for at holde 
fast på medarbejderne. Kristians far 
arbejder også i virksomheden. „Min 
far er tidligere 
højskoleforstan-
der for unge 
med særlige 
behov, så det 
ligger i DNA’et 
også gerne at ville hjælpe dem, der 
har brug for det. Desuden passer 
vores produktion godt til fleksible 
arbejdstider, og det giver os nogle af 
de allermest loyale medarbejdere.“

Gode til at spotte de rigtige
Melet der bruges i produktionen af 
tangprodukter kommer fra Endelave. 
„Bønderne på øen kan ikke leve af 
konventionelt landbrug, så vi lavede 
en aftale om de første år at aftage 
det hele, efter at de omlagde til 

økologisk hvede. Det satte samtidig 
nogle tanker i gang på øen, som 
de nu udnytter til at skabe unikke 
højværdiprodukter.“

PGU i Hornslet leverer alle kryd-
derurter til produkterne. „PGU 

passer fint ind 
i vores profil. 
Miljømæssigt vil 
vi gerne være 
verdens mest 
bæredygtige 
virksomhed, 
men vi vil også 
rigtig gerne 
være mest mulig 
bæredygtig i 

forhold de medarbejdere og øvrige, 
vi er i berøring med.“

For to dage siden startede Bent 
i 13 ugers praktik. „Han er fysisk 
hæmmet efter en operation og har 
nogle særlige behov, vi må tage 
hensyn til. Vi er nu ved at finde ud 
af, hvor mange timer han kan klare 
og i hvilke funktioner.“

Kristian siger, at Jobcentrets med-
arbejdere er rigtig gode til at spotte, 
hvem der passer til lige netop denne 
virksomhed. „De har et engagement 
og en positiv energi på trods af, at 
de egentlig arbejder med noget, 
der godt kan være meget negativt 
ladet. Er der behov for særligt udstyr 
eller måske en ergoterapeut, kan 
Jobcentret også være behjælpelig 
med det.“

For tiden har Halemo også sin 
gang på virksomheden for at lære 
sproget og lære at virke i forhold 
til kommunikation m.m. „Hun ved 
endnu ikke, om hun kan blive i lan-
det, men kan jeg bare klæde hende 
bedre på til et job og give hende en 

god oplevelse, 
er det også 
meget værd. På 
den måde giver 
jeg samtidig lidt 
den anden vej 

i forhold til de gode medarbejdere, 
jeg har fået gennem Jobcentret.“

Det er dog ikke altid, at det ender 
med en fast ansættelse. „De skyder 
aldrig helt ved siden af, og når man 
ikke er 100 procent sikker på, hvilke 
kompetencer man har brug for, er 
det en luksus at have mulighed for 
at teste det af uden andre omkost-
ninger end den tid, jeg bruger på 
vedkommende.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Nordisk Tang i Grenaa tænker hensynet til  

både miljø og medarbejdere ind i produktionen.

MENNESKELIG 
BÆREDYGTIGHED  
 HAR HØJ PRIORITET

  DA JOBCENTRET KOM 

MED JIMMY, OG HAN 

SAMTIDIG VAR ET RART 

MENNESKE, FANDT JEG 

UD AF, AT JEG SLET IKKE 

KAN UNDVÆRE HAM

  DET GIVER OS NOGLE 
AF DE ALLERMEST LOYALE 
MEDARBEJDERE
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For tømrerafdelingens medarbej-
dere var 2017 et rigtigt travlt år. 
Flytningen af tømrerskolen fra 
Vester Allé til Blommevej i Randers 
krævede rigtigt meget både i den 
forberedende fase og mens det 
stod på.

„Når man brænder for det, er 
det jo en glæde at gå på arbejde,“ 
siger Anders 
Samuelsen, ud-
dannelsesleder 
på tømrer- og 
mureruddannel-
sen på Tradium. 
„Men det har da 
trukket veksler 
på familielivet og krævet et godt 
bagland, at der skulle bruges så 
mange timer for afdelingens medar-
bejdere.“

I stedet for at forlade familierne 
mellem jul og nytår tog flere af dem 
med på arbejde, så de alle kunne 
hjælpe til med flytningen. „Blandt 
andet lavede min hustru, Carina, 
mad til de medarbejdere, der drop-
pede juleferien for at hjælpe til med 
flytteriet. Jeg har været meget glad 
for, at så mange af mine medar-
bejdere gav deres kostbare tid i 
juledagene til at få flyttet afdelingen. 
For mig viser det interesse, engage-
ment og teamånd på arbejdspladsen 
ved Tradium – det er jeg stolt af.“  

Faguddannelse i  
toppen af Superligaen
Tømrerskolens nye 2.700 m2 store 
værkstedsbygning og 1.400 m2 
renoverede teorilokaler til mere end 
50 mio. kr. nåede at blive klar til at 
tage imod de første unge tirsdag 2. 
januar. Nu forestår et stort arbejde 
med tømrerskolens tidligere lokaler 
på Vester Allé. Efter sommerferien 
skal 160 sengepladser være klar i 
et nyt elevhotel, mens de gamle 
værksteder bygges om til blandt 
andet sportshal, cykelværksted og 
internetcafé og forventes færdigt 
inden jul.

„At have alle byggefagenes ud-
dannelser samlet på Blommevej og 
samtidig få skabt rammerne for 

et unikt bo- og ungemiljø på Vester 
Allé bringer hele faguddannelsen op 
i toppen af Superligaen. Rammerne 
er her, og lærerteamet er klar til at 
løfte opgaverne.“

Anders håber og tror, at de nye 
rammer bliver et trækplaster for 
Randers og viser mestrene, at de 
har et uddannelsesmiljø, der er gea-

ret til fremtiden 
og tør vækste i 
en tid, hvor der 
ellers er masser 
af besparelser. 
„Lige nu ser vi 
kun toppen af 
isbjerget og alle 

dets muligheder. Der kommer til at 
ske rigtig meget i den kommende 
tid.“

Nye lokaler til byggebranchen
Anders forsøger på ingen måde at 
skjule sin begejstring og forventnin-
ger, mens han viser rundt i den nye 
– og nytænkte – flotte værksteds-
bygning og i de 
nye teori-/under-
visningslokaler.

Tømrerne var 
sidste brik på 
Blommevej for 
at få samlet alle byggefagsuddannel-
ser ét sted, og han har store tanker 
om fremtiden.

„Vi har nu mulighed for tvær-
faglige samarbejder på en helt ny 
måde. Vi har lokaler til leverandør-
udstillinger og veludstyrede lokaler 
til møder og foredrag.“ Der kommer 
jævnligt henvendelser fra virksom-
heder, som ønsker kurser til en 
gruppe medarbejdere, og i mange 
tilfælde kan det strikkes sammen 
på en måde, hvor det ikke koster 
virksomheden noget videre. „Tvær-
fagligheden giver mulighed for 
nye kurser, hvor vi udnytter 
hinandens kompeten-
cer.“ 

Anders 
nævner 

også et samarbejde med Velux, 
hvor de unge på skolen prøver at 
sætte et ovenlysvindue i. „Det giver 
bare rigtig god mening, at Velux 
kommer og viser eleverne, hvordan 
det skal gøres, da det er meget 
bedre at få rettet eventuelle fejl 
her på skolebænken end ude ved 
kunden på byggepladsen. Generelt 
stiller vi gerne lokaler til rådighed for 
byggebranchen for at hjælpe med til 
at dele viden med andre.“

Flere unge vil være tømrere
Et stigende antal unge søger tøm-
reruddannelsen i Randers, hvor der 
p.t. er 130 årselever, og hvor mere 
end 50 elever 15. januar startede på 
grundforløb 2. „Vi havde 20 procent 
fremgang på grundforløbets første 
del i august, og jeg tror faktisk, at 
den stigning er blandt de højeste i 
landet. Fordi du „kun“ er håndvær-
ker, stopper uddannelsesmulighe-
derne ikke, og det tror jeg, at flere 
og flere er ved at få øjnene op for. 

Håndværkeren 
der læser videre 
er i høj kurs.“

Nåede du ikke 
med til indviel-
sen af de nye 

lokaler på Blommevej 16. januar, 
bliver Anders aldrig træt af at vise 
rundt og fortælle om stedet.

„Man skal bare kontakte mig for 
at aftale et tidspunkt, hvor vi kan 
mødes.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Mange gav en hånd med så den nye tømrerskole i 

Randers kunne være klar til åbningen lige efter nytår.

  RAMMERNE ER 

HER, OG LÆRERTEAMET 

ER KLAR TIL AT LØFTE 

OPGAVERNE

  HÅNDVÆRKEREN DER 
LÆSER VIDERE ER I HØJ 
KURS

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2018
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TØMRERFAMILIEN HAVDE JULETRAVLT MED AT  

FLYTTE TØMRERSKOLE

Uddannelsesleder på tømrer- og mureruddannelsen Anders Samuelsen, Tradium

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2018
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Efter en omstrukturering er Anette 
Okkerholm Jensen fra årsskiftet in-
dehaver af Hekla Smede og Maskin-
værksted, mens den tidligere ejer, 
Henning Nielsen, beholder Hekla – 
HN Design og selv kører dette firma 
videre.

Henning er Anettes stedfar, og 
efter at han i november 2006 købte 
Hekla, startede Anette fire måneder 
senere på kontoret efter egentlig 
at være uddannet salgsassistent. 
„Henning lå på langs med dårlig ryg, 
så efter at jeg brugte en weekend 
på at betale regninger til banken, 
vidste han, at jeg godt kunne klare 
kontoret,“ fortæller Anette.

Unikt teamwork binder  
virksomheden sammen
Hekla er blandt andet kendt for 
brændeovnen „Bekkasinen“, der 
er produceret siden 1922, og for 
en solfanger lavet af tomme øl- og 
sodavandsdåser.

Seneste skud på stammen er en 
brændeovn til værksteder og andre 
større rum.

„Teknologisk Institut i Aarhus si-
ger, at det er den renest brændende 
brændeovn, de kender til. Den fyrer 
med piller, og vi „sad fast“ i godken-
delsessystemet 4-5 måneder, fordi 
de ikke vidste, om de skulle kalde 
den for en pille- eller en brænde-
ovn.“ Tankerne kredser nu om at 
udvikle en mindre varmende ovn til 
stuerne. „Vi laver ellers det samme 
som altid, hvor intet er for småt og 
intet for stort.“

Der er ni ansatte i Hekla Smede 
og Maskinværksted, mens Henning 
er sig selv i Hekla – HN Design, hvor 
han blandt andet tilbyder montage- 
og spunsarbejde og specialopgaver 
m.m. De to virksomheder hjælper 
fortsat hinanden med forskellige 
opgaver.

„Der er én 
ting, jeg ikke er 
god til,“ siger 
Henning. „Det 
er at give op. 
Jeg har stadig til 
gode at få tilbudt 
en opgave, som jeg måtte give op 
over for.“ Heller ikke kampen mod 
kræften opgav han og er netop 
vendt tilbage på arbejde efter at 
have brugt et halvt år på at vinde 
den kamp.

I øvrigt har alle ni medarbejdere 
i Hekla Smede og Maskinværksted 
hver sin sygdom at slås med. Fem 
af dem er fleksjobbere. „Vi gør me-

get for at hjælpe dem, der ikke har 
andre muligheder,“ siger Anette. De 
fem arbejder hver mellem 2 og 15 
timer om ugen. „En af vores bedste 
svejsere startede på kontoret som 
fleksjobber, men da det efter tre år 
også gav hende problemer, takkede 
hun ja til at komme på værkstedet. 
Vi har en helt anden optik over for 
hinanden, hvilket gør vores team-
work til noget unikt. Du skal måske 
være en smule småtosset for at tri-
ves her, men det er dog ikke noget 
krav, at du er syg.“

Vedholdenhed klarer  
både arbejde og sygdom
Det med ikke at give op har sam-
men med stædighed og vilje haft 

stor betydning 
for både gene-
rationsskifte og 
sygdomsforløb. 
Ingen af penge-
institutterne på 
Djursland ville 
være med efter 

ni måneders forhandlinger frem og 
tilbage, så Anette måtte til sidst til 
Randers for at finde et. Hun lider af 
fibromyalgi men har heller ikke her 
tænkt sig at give op.

„Jeg gik i 2012 med krykker og 
var periodisk lam i benene. Nu kan 
jeg gå 5-8 km – og 14 km på ferietu-
ren i et varmt land. Jeg går alt det, 
jeg overhovedet kan og prioriterer 

AT GIVE OP  
ER EN BY I RUSLAND

Ingen bump på vejen i 

Allingåbro får lov til at 

dæmpe optimismen for den 

nye indehaver af Hekla.

  VI LAVER ELLERS DET 

SAMME SOM ALTID, HVOR 

INTET ER FOR SMÅT OG 

INTET FOR STORT

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2018
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ellers arbejde frem for hjem og fritid, 
mens min mand, Michael Wester-
gaard-Jensen, gør alt hvad han kan 
for at hjælpe mig.“ Michael kigger 
ind fra køkkenet, 
hvor han lige har 
sat en kande 
kaffe over.

„Min far 
havde sclerose, 
og jeg fik af 
lægerne at vide, 
at jeg har tre 
procent risiko for også at få det, 
mens mit eventuelle barn ville have 
50 procent risiko. Da jeg som 11-

årig var vidne til min fars sygdom, 
besluttede jeg derfor allerede den-
gang, at jeg ikke ville have børn.“

I 2008, hvor Anette arbejdede 20 
timer om ugen, 
havde flere af 
de ansatte brug 
for en massør, 
og så tog hun 
lige den uddan-
nelse. „Jeg var 
selvstændig 
massør i to år 

men måtte stoppe igen på grund af 
sygdommen. Det gjorde simpelthen 
for ondt.“

Anette og Michael skal giftes til 
juni og august. De er vikinger og 
skal vies på vikingemarkedet på 
Ravnsborg i juni og i Vivild Kirke 
i august. De bor lige ved siden af 
kirken. „Så den dag behøver jeg ikke 
gå så langt.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  VI HAR EN HELT 
ANDEN OPTIK OVER FOR 
HINANDEN, HVILKET GØR 
VORES TEAMWORK TIL 
NOGET UNIKT

Indehaver Anette Okkerholm Jensen, Hekla Smede og Maskinværksted og Henning Nielsen, HN Design
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LETBANEN GIVER  
ARBEJDE TIL BUSSERNE

Indehaver Peter Karlson, Dit Busselskab
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Når Grenaabanen havde problemer 
med togtrafikken, sendte Midttrafik 
af og til bud efter Dit Busselskab for 
at køre med togpassagerer. Nu hvor 
hverken Grenaabanen eller letbanen 
kører på Djursland, går der ikke en uge, 
uden der er bud efter Dit Busselskab til 
at køre dubleringstrafik, når de normale 
busser og erstatningsbusserne for 
toget har kapacitetsproblemer.

„Vi kører de ventende passagerer 
frem til ét be-
stemmelsessted 
– eksempelvis til 
Aarhus Hoved-
banegård, og vi har 
faktisk en del ture 
på den konto,“ fortæller indehaver af 
Dit Busselskab, Peter Karlson.

På trods af at letbanen kommer til 
at køre oftere, er Peter spændt på, om 
togkapaciteten kan klare den forven-
tede passagerstigning. „Det bliver 
rigtig spændende at se, om der fortsat 
bliver behov for ekstra busser.“

Slog en ordentlig kolbøtte
Dit Busselskab startede i 2011 i 
Randers som Randers Turistbus men 
ændrede navnet, da man senere ryk-
kede til Hornslet.

„Selv om vi havde en sund og 
velfungerende forretning, slog det hele 
en ordentlig kolbøtte i 2016, da der 
blev indgivet konkursbegæring mod 
selskabet. Lige nu kan jeg ikke udtale 
mig nærmere om konkursen, da der 
kører en sag om det. Men det korte 
af det lange er, at vi lukkede lige op 
til påsken 2016 – og åbnede igen lige 
efter påske. Vi købte nogle af busserne 
tilbage, og vigtigst af alt blev ingen 
kunder svigtet.“

I dag er der syv busser og 22 an-
satte, og en stor del af opgaverne er i 
området Randers, 
Aarhus og Djurs-
land. „Jeg er helt 
stoppet med avis-
annoncering og gør 
i stedet meget ud af at være online på 
hjemmeside og Facebook – og bruger 
også mit store netværk.“

Bogholderiet blev lagt ud til revi-
sionsselskabet ECOR. „Det er en 
kæmpe lettelse og det bedste, vi 
nogensinde har gjort. Vi kan helt og 
aldeles koncentrere os om kunderne, 
og at det samtidig er billigere end at 
have en bogholder ansat er bare et 
ekstra plus.“

Chauffører med ja-hat på
Peter fortæller, at han kun ansætter 
chauffører med ja-hatten på. „Selv hvis 

noget er træls, smiler vi, og jeg er ret 
sikker på, at det er anderledes at søge 
job her end mange andre tilsvarende 
steder, fordi servicen vægtes så højt.“ 
På nær ved skolekørsel er der altid 
kaffe på kanden i busserne, selv om 
man ikke har bestilt det, og i stedet for 
at reklamere med 5-stjernede bus-
ser, reklamerer Peter med 5-stjernet 
service.

„Juleaftensdag havde vi to busser til 
at køre for Jason 
Watt, da han via 
Facebook havde 
inviteret svage og 
ensomme familier 
til at holde jul sam-

men med sig på Hotel Ry. Han sagde, 
at han faldt for det med den 5-stjer-
nede service.“

Det kræver en familie bag sig at være 
i branchen, da det ikke er et almindeligt 
8-16 job at køre bus. „Blandt andet 
derfor hænger de gode medarbejdere 
heller ikke på træerne. Jeg kører nor-
malt ikke selv, men juleaftensdag kørte 
jeg den ene af busserne, så en anden 
chauffør kunne holde jul.“

Både små og store opgaver
1. juledag var alle busser ude for at 
køre til julefrokoster, og mellem jul og 
nytår var stort set alt også ude til di-
verse sportsstævner. „Jeg kørte også 
1. juledag og startede kl. 17 for at køre 
folk fra Aarhus og Randers til enkebal 
på Pigernes Kro ved Onsild – og kørte 
dem retur kl. 1.“

Opgaverne veksler meget mellem 
små og store. „Lige nu er jeg ved at 
planlægge kørsel til en personalefest 
for Nordea i distrikt Østjylland til som-
mer, hvor folk skal samles op i hele 
Jylland. Antallet af busser kender jeg 
p.t. ikke, men det ser ud til at blive 

15-20 stykker.“ Ved 
så store opgaver 
indlejes kollegaer til 
at hjælpe. „Gene-
relt har vi et godt 

indbyrdes forhold til kollegaer og er 
gode til at hjælpe hinanden. Der er blot 
nogle enkelte undtagelser, og dem 
kender vi alle.“ 

Telefonen er åben døgnet rundt, så 
både de planlagte og de akutte opga-
ver kan løses. „Og vi sender ikke store 
regninger ved pludselige afbestillinger. 
Kommer der et afbud, er det rigtig 
træls, men vi smiler og håber, at der 
næste gang kommer en tur ud af det.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Så længe letbanen ikke kører til Grenaa er  

der ekstra arbejde til Dit Busselskab i Hornslet.

LETBANEN GIVER  
ARBEJDE TIL BUSSERNE

  VI KAN HELT OG 
ALDELES KONCENTRERE 
OS OM KUNDERNE

  SELV HVIS NOGET ER 

TRÆLS, SMILER VI
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Da revisionsvirksomheden 
Robæk sidste år overtog EY’s 
kontor på Djursland, var det 
vigtigt for de fire indehavere 
at sikre kontinuiteten for 
primært kunderne, men 
også for både gamle og nye 
medarbejdere.

Det har også været afgørende at 
fastholde det lokale Djursland-
tilhørsforhold, der altid har været 
kendetegnende for virksomheden, 
i det „nye“ og mere muskuløse 
Robæk.

Flere kunder giver mere arbejde, 
så heldigvis fulgte de fleste med-

arbejdere fra EY med kunderne til 
Robæk i forbindelse med overtagel-
sen. Det er ingen hemmelighed, at 
der har været 
og stadig er 
travlhed på de 
indre linier, både 
med at integrere 
de mange nye 
medarbejdere 
og sørge for, 
at både de 
eksisterende og de nye kunder får 
en seriøs og hurtig behandling af 
aktuelle opgaver.

Organiseret fusionsproces
Statsautoriseret revisor Mikkel 
Thybo Johansen er glad for, at over-
tagelsen er gået rimeligt glat. „Vi har 
alle fire haft fokus på at undgå for 
meget kaos i processen. Heldig-

vis har alle medarbejdere været 
meget engagerede undervejs og 
har været gode til at kommunikere 

med kunderne, 
så vi har faktisk 
helt undgået 
voldsomt hekti-
ske situationer, 
selvom vi har 
haft og stadig 
har travlt. Det 
er først nu, den 

store regnskabssæson sætter ind, 
så vi har haft lidt tid til at forberede 
os.“

Ryster støvet af
Selvom virksomheden har mere end 
80 år på bagen, hvilket i sig selv er 
noget af en præstation, er Robæk 
i dag fuldt gearet til at matche de 
behov for ikke mindst rådgivning, 

BRED LOKAL EJERKREDS SIKRER  

DJURSLANDFORANKRING
  VI HAR EN KLAR 

AMBITION OM AT VÆRE 
MED TIL AT SKUBBE TIL 
DEN POSITIVE UDVIKLING 
PÅ DJURSLAND

Statsautoriseret revisorer og partnere Jesper Falk, Mikkel Thybo Johansen, Michael Iuel og Morten Jarlund, Robæk Godkendt Revisionsaktieselskab
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der bobler op hos kunderne, fastslår 
statsautoriseret revisor Morten 
Jarlund. „Digitaliseringen skub-
ber voldsomt til udviklingen, også i 
vores branche, så vi har for længst 
rystet støvet af os, og det er faktisk 
dejligt at kunne fokusere mere på 
at rådgive kunderne og så lade it-
systemerne klare en større og større 
del af talnørderiet.“

Lokalt netværk vigtigt
Nestoren blandt de fire indehavere, 
statsautoriseret revisor Michael Iuel, 
er glad for at det med overtagelsen 
er lykkedes at skabe en stor, solid 
og 100% lokalt forankret revisions-
virksomhed. „Vi har en klar ambition 
om at være med til at skubbe til den 
positive udvikling på Djursland. Vi 
gør alle meget for at engagere os 
i lokale erhvervsfora og har tilsam-

men et virkelig bredt funderet 
netværk blandt de selvstændige 
på Djursland. Det kommer os ofte 
til gode, når vi skal løse de nogen 
gange komplekse problemstilinger 
for kunderne. Det er rart at kunne 
formidle kontakt til en „ven“, der kan 
få det hele til at gå op i en højere 
enhed.“

To ekstra etager i Grenaa
For at få plads til de mange nye 
medarbejdere, har det på Grenaa-
kontoret været nødvendigt at 
inddrage stueetagen i bygningen 
til kontorer. Selvom det var endnu 
en „lille“ opgave, er det forløbet 
nogenlunde smertefrit, konstaterer 
statsautoriseret revisor Jesper Falk 
Hansen. „Der er altid udfordringer, 
når man vil lave om i et gammelt 
hus i bymidten. Men det har været 

vigtigt for os at sørge for ordentlige 
arbejdsforhold til alle medarbejdere, 
og det tror jeg faktisk er lykkedes.“

Han glæder sig til sammen med 
resten af „holdet“, der i dag tæller 
29 medarbejdere i både Rønde og 
Grenaa, at kunne vise kunderne, 
hvordan også de fysiske rammer nu 
har fået rystet støvet lidt af.

Jesper håber, at det efter som-
merferien kan lykkes at få lov til 
at indrette tagetagen i ejendom-
men, så der også i bogstaveligste 
forstand bliver lidt mere luft under 
vingerne.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

BRED LOKAL EJERKREDS SIKRER  

DJURSLANDFORANKRING
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Varmeværkerne i Norddjurs er 
samlet i en udviklingsgruppe under 
Miljøforum Norddjurs Erhverv for 
blandt andet at udveksle erfaringer 
og lære af hinandens gode idéer om 
bæredygtig varmeproduktion. „Vi 
har hidtil kigget meget tilbage på, 
hvad vi gør godt, men jeg tror, at 
vi fremover også må kigge meget 
frem og være sammen om mere 
og mere af det, der venter os.“ Det 

siger driftsleder 
på Trustrup – 
Lyngby Varme-
værk, Michael 
Meldgaard 
Christensen. 
Han har i 2017 
været med i en 
gruppe under Energi-, Forsynings- 
og Klimaministeriet, hvor der er 
blevet snakket meget fremtid.

Udsigt til forandring  
krævede en Gammel Dansk
På november måneds møde med 
de øvrige varmeværker i udviklings-
gruppen orienterede Michael om 
den snak om planer og de tankerne 
om effektiviseringer m.m., der snart 
kan blive til virkelighed. „Det fik en 
til at sige, at vi vist måtte have en 

Gammel Dansk 
til at skylle det 
ned med. Og 
der er da også 
udsigt til for-
andring og nye 
prioriteringer.“

Michael 
forudser, at økonomien fremover får 
en mere fremtrædende rolle. „Skal 
vi leve op til de fremtidige økono-
miske rammer, bliver der mere og 
mere brug for at samarbejde om 
eksempelvis brændsels- og rørind-
køb og serviceydelser. Vi kommer 
til at tænke nye muligheder for at 
sikre forbrugerne de lavest mulige 
priser, og besparelser på brændsel 
og service går jo ikke ud over noget 
eller nogen.“ 

En del værker lægger sig sam-
men, men Michael mener ikke 
nødvendigvis, at det er den bedste 

løsning. „Man kan opnå 

Et samarbejde mellem 

varmeværkerne i Norddjurs 

Kommune skal give fremtiden 

optimale vilkår.

  VI KOMMER TIL AT 
TÆNKE NYE MULIGHEDER 
FOR AT SIKRE FORBRU-
GERNE DE LAVEST MULIGE 
PRISER

Driftsleder Michael Meldgaard Christensen, Trustrup – Lyngby Varmeværk
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de samme fordele gennem samar-
bejder, hvor eksempelvis tre værker 
laver fælles vagtordning.“

Han siger, at når nogle drømmer 
om ét stort varmeselskab i DK, kan 
det sammenlignes med, at de vil 
samle alle fodboldklubber under 
enten FCK eller Brøndby. „Tru-
strup – Lyngby Varmeværk har 500 
forbrugere mod 55.000 i Aarhus, og 
på trods af et større ledningstab er 
vi billigst. For mig er det beviset på, 
at stort ikke altid er bedst, men vi er 
her i det lokale 
fuldstændig 
upolitiske i vores 
tilgang til det. 
Er stort godt, vil 
vi det gerne.“ 
Michael tilføjer i 
samme ånde-
drag, at det lokale engagement kan 
gå tabt ved at lægge alt sammen. 
„Vi vil gerne have fod under eget 
bord uden nødvendigvis at være os 
selv om det hele. Krav fra oven kan 
tvinge os til at arbejde sammen, 
men det er også helt OK.“

Bruger også hinanden  
i dagligdagen
Efter at det hidtil har været kommu-
nen, der har stået for dagsordener 
og mødeindkaldelser i udviklings-
gruppen, er Michael nu valgt som 
den første tovholder blandt var-
meværkerne til den opgave. „Det 
fungerer lidt som en erfa-gruppe, 
men samtidig er kommunen også 
med som vores tilsynsmyndighed. 
Ved at vi snakker sammen og lærer 
af hinanden får kommunen nok også 

en bedre samlet 
miljøstyring, end 
den ellers ville 
have haft. Og at 
vi i dagligdagen 
ofte bruger hin-
anden i stedet 
for at kontakte 

en ekstern rådgiver, synes jeg er 
meget positivt.“

Michael ser det som en ek-
stra gevinst for Trustrup – Lyngby 
Varmeværk, at man tidligere har 
prioriteret at afsætte tiden på at få 
GMC Miljøcertifikatet. „Det letter 

mit arbejde meget at være GMC, 
da der er fuldstændig styr på alle de 
tal, der i forvejen skal indberettes. 
Når først man har det, er mange 
ting meget nemmere.“

Varmeværkerne er ikke indbyr-
des konkurrenter, som det kan 
være tilfældet i andre af grupperne 
under Miljøforum Norddjurs. Men 
Michael mener alligevel, at andre 
også kan opnå store fordele ved at 
snakke sammen og bruge hinan-
dens miljøkompetencer. „Kan andre 
bruge os som inspiration og drage 
nytte af det, er de i hvert fald meget 
velkomne til at kontakte mig for at 
høre nærmere om, hvordan vi griber 
det an.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

VARMEVÆRKER VIL  
SAMARBEJDE FOR AT  

FORBEDRE  
DRIFTEN

  KRAV FRA OVEN KAN 

TVINGE OS TIL AT ARBEJDE 

SAMMEN, MEN DET ER 

OGSÅ HELT OK



24 www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2018Advertorial

FIBEREN  
 GJORDE  
 GODT  
I NATIONALPARKEN

Leder Anni Kjeldsen, Molslaboratoriet
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Da Syddjurs Kommune og Fibia i 
2017 indgik aftale om det, der er 
kaldt Danmarks største fibernetpro-
jekt, var Molslaboratoriet midt i Na-
tionalpark Mols Bjerge blandt dem, 
der fik glæde af aftalen. Især på 
kursusfronten var man ganske hårdt 
trængt, da den langsomme kob-
berforbindelse 
gav alvorlige 
problemer. 

„Vi havde i 
sommer et stort, 
internationalt 
ph.d. kursus af-
holdt af Aarhus 
Universitet,“ 
fortæller leder 
af Molslaboratoriet, Anni Kjeldsen. 
„De havde brug for en god netfor-
bindelse, men det fungerede ikke, 
og der var virkelig krise. De snak-
kede om at flytte kurset til Aarhus 
og så komme tilbage om aftenen for 
at spise her.“

Efter at Anni havde fået alle til 
at logge af nettet med private 
telefoner, tablets og computere 
lykkedes det at gennemføre 
dagen, og Anni købte derefter 
fire mobile bredbåndsforbindel-
ser. „Kursisterne skal kobles 
op på universitetet og blandt 
andet bruge forbindelsen til 
afstemninger og tilbagemel-
dinger, så jeg måtte bare gøre 
noget. Ikke så længe efter var 
en flok biologistuderende på 
fem ugers feltkursus, og det 
var godt, at vi havde de mobile 
forbindelser til dem.“

Som et lyn fra  
en klar himmel
Molslaboratoriet er en del 
af Naturhistorisk Museum i 
Aarhus og har i forbindelse 
med diverse kurser omkring 

2.600 overnatninger om året. „Vi lig-
ger godt nok midt på Mols i et hus 
med stråtag, men uanset det funge-
rer et sted som vores ikke uden en 
god internetforbindelse.“

Anni havde gennem flere år 
arbejdet med at finde en løsning på 
problemet. „Vi ligger 900 meter fra 

Fuglsøvejen ud 
ad en grusvej, 
og alene ned-
gravningen af 
fiberkablet ville 
koste omkring 
70.000 kroner. 
Hverken vi eller 
vores nære 
nabo, Natur-

styrelsens Besøgscenter, havde 
økonomi til at løfte opgaven, og jeg 
undersøgte forgæves forskellige 
fondsmuligheder.“

Hun undersøgte også, om TDC 
kunne gøre noget. „De sagde, at de 
havde besluttet ikke at ville bruge de 
penge, der skulle til for at opgradere 
hastigheden på kobberforbindelsen, 
så der er ikke ros til TDC for deres 
service.“ Det er 
der til gengæld 
i rigeligt mål til 
Syddjurs Kom-
mune og Fibia.

„Mens vi 
arbejdede på 
at finde en løsning – blandt andet 
i dialog med nationalparken, kom 
Syddjurs og Fibia på banen nær-
mest som et lyn fra en klar himmel 
med et tilbud om fibernet, hvis nok 
meldte sig til. Det lød helt fantastisk 
x 3 – jeg ville bare se det, før jeg 
turde tro på det.“ Og en dag fik 
Anni det at se. „Vi sad til møde i 
biblioteket, da jeg ud ad vinduet så 
en lille bil med gult blink og en stor 
kabeltromle bagpå – det mest fanta-
stiske syn, jeg har set her. Jeg kan 

ikke rose det nok, den måde sagen 
blev grebet an på. Vi blev tilsluttet i 
slutningen af 2017, og det fungerer 
bare så godt. Det bør bredes ud til 
hele kommunen.“

Helt naturligt med  
hurtigt internet alle steder
Lidt malurt er der dog også. „Den 
dårlige mobildækning har fiberen 
ikke hjulpet på. Ganske vist synes 
nogle af vores kursister, at det er 
helt rart ikke at blive kimet ned, og 
de lærer hurtigt at gå ud på bakken 
og finde det sted, hvor de kan få 
forbindelse.“ Men Anni mener ikke, 
at det er hverken optimalt eller godt. 
„Vi har en fastnettelefon her i huset 
specielt beregnet til nødopkald, men 
den er der kun adgang til, når der er 
nogen her.“ Siden Rewilding Mols 
så dagens lys i efteråret 2016 skøn-
nes besøgstallet til området at være 
op mod 10-doblet – mange kommer 
på cykel eller på hesteryg. 

I forbindelse med tidens megen 
fokus på udflytning af arbejdsplad-
ser mener Anni også, at det bør 

være helt na-
turligt at tænke 
hurtigt internet 
i alle områder af 
Danmark. „Man 
tænker meget 
sort og hvidt på 

enten København eller provinsen. I 
dag kan man sagtens sidde ét sted 
og arbejde for en arbejdsgiver et 
helt andet sted, hvis blot internettet 
er hurtigt nok. Jeg har fået lovning 
på, at der kommer et hotspot her, 
og det ser jeg af hensyn til de 
mange turister/besøgende meget 
frem til. Men som arbejdsplads er vi 
nu gearet til den digitale fremtid.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Molslaboratoriet fik nye og tiltrængte digitale kræfter 

ved det store fibernetprojekt i det sydlige Syddjurs.

  EN LILLE BIL MED 

GULT BLINK OG EN STOR 

KABELTROMLE BAGPÅ – 

DET MEST FANTASTISKE 

SYN, JEG HAR SET HER

  SOM ARBEJDSPLADS 

ER VI NU GEARET TIL DEN 

DIGITALE FREMTID
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MÅL ER TIL FOR AT BLIVE NÅET

Thomas og Helene Rasmussen mødte hinanden i 1996 
og blev gift i 1997. Det er således 21 år siden, og deres 
tre drenge er i dag 20, 18 og 17 år. „Inden Helene blev 
gravid, fortalte vi familien, at vi ville have børn året efter 
– og 12 måneder senere var vi 
blevet forældre.“

Thomas var butikschef i Alta 
i tiden som nybagt far, mens 
de besluttede, at Helene gik 
hjemme, da børnene var små.

Passede butik i både arbejds- og fritid
Vejen til Hornslet i 2003 og en stilling som souschef i 
SuperBest – i dag SuperBrugsen, gik over fire år i hver 
af de tre butikker Jaco Grenå, Alta og Rema 1000 samt 
et uddelerjob i en lokalbrugs ved Hadsten som dog ret 
hurtigt lukkede. „Jeg købte butikken og drev den som 
købmandsbutik, inden jeg efter tre år søgte til Hornslet, 
mens Helene overtog butikken.“

I 2004 solgte de butikken, hvorefter Helene var ved 
en guldsmed et år, inden hun og Thomas på det, der i 
dag hedder Kattegatskolen i Grenaa foreslog, at de fik 
en kantine. „Vi fik dem overbevist og kørte et projekt, 
hvorefter Helene blev kantineleder og har været det 
siden.“

De bor i Grenaa tæt på venner og familie, og det skal 
der ikke laves om på. „Jeg elsker Hornslet og kæmper 
for byen, men jeg vil også gerne kunne holde helt fri, 
når jeg har fri.“ Thomas sidder i 
bestyrelsen for Hornslet Handel 
og Handel Syddjurs og kan både 
mødes ved Rosenholm Festi-
val, Hornslet Markedsdag og 
Rosenholmløbet. „Alt det lokale som også er godt for 
Brugsen, deltager jeg i her i Hornslet.“

Løb maraton juleaften
Da børnene var blevet lidt større, begyndte Thomas og 
Helene at løbe. „En dag i 2011 kom der en konsulent, 
som havde billetter til Berlin Halvmaraton. Vi havde ikke 
løbet meget men kørte derned, og året efter løb vi en 
hel maraton i Grenaa.“ Forrige år løb de sammen med 
18 andre en maraton i Grenaa juleaften. „Jeg tror, at vi 
begge runder maraton nr. 50 i år.“

I 2016 snuppede de begge så lige en halv ironman. 
„Vi skulle have haft en hel i 2017, men selv om jeg 
havde købt og betalt billetten, besluttede jeg på en 
ferietur til Mallorca med hele familien at droppe det, da 

arbejde og husombygning tog al 
tiden. Så Helene blev den første 
til den hele – hun er sgu sej.“

I år har Thomas lavet en deal 
med bestyrelsen om at holde 
en ekstra feriedag om ugen for 
at kunne træne i de ti uger op til 

KMD IRONMAN Copenhagen 20. august.
Han og Helene løber sammen cirka hver 2. dag, og 

så er der om vinteren spinning 3-4 gange om ugen, 
mens der her efter jul også skal svømmes et par gange 
ugentligt. „Jeg begynder nok også ind imellem at cykle 
på arbejde.“ Børnene gider ikke at løbe, men til gen-
gæld styrketræner de så.

Der skal være rent
„Det er vigtigt at have styr på butikken. I ledergruppen 
er vi seks, der på lige fod hjælper hinanden. Succes på 
hjemmefronten smitter af på arbejdet, og de ved, at de 
har en bedre chef, når jeg også får tid til det andet.“

Thomas er 43 år og havde egentlig som mål at kunne 
komme med i Klub 100 Marathon inden han fylder 50 
år. „Det mål har jeg dog sagt farvel til. Jeg skal løbe, 
fordi det er sjovt, og ikke for at nå et antal løb.“

Mens huset kræver nogen 
vedligeholdelse, erkender 
Thomas blankt, at han ikke er 
havemand. „Det siger mig intet. 
Jeg skal bare slå græs, og så 

skal hjemmet være rent. Både familien og personalet vil 
nok sige, at jeg er fanatisk med renlighed.“

Det er dog heller ikke uden grund, da han har lidt af 
allergi og astma siden helt lille. „Jeg kan godt tåle vo-
res to bomuldshunde, men ikke andre hunde eller heste 
og katte. Jeg har heldigvis ikke haft astmaanfald siden 
1988 og har ikke haft en sygedag, siden vi begyndte at 
løbe. Det gør nok også meget, at færre ryger. Men min 
søn gør, så jeg er ikke fanatisk.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Uddeler i Hornslet lader det ikke blive  

ved snakken når han sætter sig noget for.

  ALT DET LOKALE SOM OGSÅ 

ER GODT FOR BRUGSEN, DEL-

TAGER JEG I HER I HORNSLET

  SUCCES PÅ HJEMMEFRON-

TEN SMITTER AF PÅ ARBEJDET
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MÅL ER TIL FOR AT BLIVE NÅET

Uddeler Thomas Rasmussen, SuperBrugsen Hornslet
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ABILDGAARD TRUSTRUP APS
Nygårdsvej 2, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 2,5 (2,5)
Antal ansatte 3

ANHOLT VOGNMANDSFORRET-
NING APS
Ageren 9, 8592 Anholt
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,5)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 2,0 (2,1)
Antal ansatte 7

AROS RÅDGIVENDE 
INGENIØRER APS
Skovalleen 1A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2017 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,2)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

AVRA APS
Lillegade 2C Kld d, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 0,1 -
Resultat før skat -0,3 -
Egenkapital -0,2 -
Antal ansatte 7

BNC-BYG APS
Markskellet 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,1)
Resultat før skat 0,1 (0,4)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte 7

CAMPEN MACHINERY A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2017 
Bruttofortjeneste 17,2 (12,3)
Resultat før skat 5,1 (3,9)
Egenkapital 5,9 (4,9)
Antal ansatte 10

DIT BUSSELSKAB.DK APS
Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 4,4 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 35

EBELTOFT STRAND A/S
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2017 
Bruttofortjeneste 5,5 (6,0)
Resultat før skat -0,6 (-1,7)
Egenkapital 17,8 (1,2)
Antal ansatte 35

FINN RANDRUP. TØMRER- OG 
SNEDKERFORRETNING A/S
Tværvej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,3)
Resultat før skat -0,3 (-0,4)
Egenkapital 0,9 (1,1)
Antal ansatte 3

FØLLE EL-SERVICE A/S
Lerbakken 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 10,8 (9,0)
Resultat før skat 3,5 (2,9)
Egenkapital 5,5 (4,4)
Antal ansatte 15

INNO3 APS
Skolevej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,4)

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
39269171 Skjodt Consulting IVS ................................................................................23.01.2018
39268132 eBrejnegaard IVS .......................................................................................22.01.2018
39266415 The Burger Shack Silkeborg ApS ..............................................................22.01.2018
39266253 KPMS Rådgivende Ingeniører IVS ............................................................22.01.2018
39255677 Acrylec Studios IVS ...................................................................................18.01.2018
39254166 Advokatanpartsselskabet Kalø Advokaterne ............................................ 17.01.2018
39248867 RASKAS IVS ..............................................................................................16.01.2018
39248271 JAT ApS ......................................................................................................15.01.2018
39244454 IMACOM ApS ............................................................................................15.01.2018
39238403 Tømrerfirmaet Syddjurs Byg ApS ..............................................................12.01.2018
39236257 TKT byg & service ApS .............................................................................. 11.01.2018
39231069 Fremtidshuset Aps.....................................................................................10.01.2018
39227479 EWM-Aquapolish ApS ...............................................................................09.01.2018
39209373 JHN Consult IVS ........................................................................................03.01.2018
39208350 Kampmann Drift IVS ..................................................................................03.01.2018
39207478 LYNGBY VVS. APS ....................................................................................03.01.2018
39198371 Nix IVS ........................................................................................................ 29.12.2017
39197766 aQuant IVS ................................................................................................. 29.12.2017
39195038 454 IVS .......................................................................................................28.12.2017
39192934 Tøstrup Dyreklinik IVS................................................................................ 27.12.2017
39192624 Nicehands.dk ApS...................................................................................... 27.12.2017
39185547 Limegården Mark ApS ............................................................................... 22.12.2017
39184893 Groenbech Development Consulting IVS ................................................. 21.12.2017
39181460 Secrets ApS ............................................................................................... 21.12.2017

Selskabsændringer
32265820 NIO, RANDERS ApS ............................................... 22.01.2018 Likvidation vedtaget
29224633 HVIDEVARECENTRET BJERRINGBRO A/S ....19.01.2018 Virksomheden er opløst
36395486 MELIOR-IT ApS .................................................19.01.2018 Virksomheden er opløst
37391689 Lundqvist Group IVS ..........................................19.01.2018 Virksomheden er opløst
37103179 Rottenstein Handel og Service ApS ......................18.01.2018 Konkursdekret afsagt
37750239 Interwork IVS ..........................................................15.01.2018 Opløst ved erklæring
37998389 Funkasz Engineering IVS ...................................12.01.2018 Virksomheden er opløst
37369322 Legarth IVS ........................................................12.01.2018 Virksomheden er opløst
30497023 RÅDHUSPARKEN HADSTEN ApS....................12.01.2018 Virksomheden er opløst
37669679 Odder campingudlejning ApS................................12.01.2018 Konkursdekret afsagt
37389749 UTIKA IVS ......................................................... 05.01.2018 Virksomheden er opløst
35408371 KALØ TØMRERFIRMA ApS............................. 05.01.2018 Virksomheden er opløst
36565160 JR marked IVS................................................... 05.01.2018 Virksomheden er opløst
32157289 KAJ SØEGAARD BYGGE & ANLÆG ApS ....... 03.01.2018 Virksomheden er opløst
36039388 SA4 IVS ...................................................................28.12.2017 Opløst ved erklæring
37673684 Cloud Polish IVS ......................................................28.12.2017 Opløst ved erklæring
37590606 Shelter01 IVS .........................................................28.12.2017 Konkursdekret afsagt
36455667 SBJ BYG ApS .........................................................23.12.2017 Konkursdekret afsagt
12499604 FAB ApS ................................................................. 20.12.2017 Konkursdekret afsagt
34581614 DS Smith DM Plast ApS ..........................................20.12.2017 Likvidation vedtaget

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Business Djurslands Erhvervspris 
Kystvejens Hotel og Konfe-
rence center blev på Business 
Djurslands nytårskur på Kalø 
Golf Club tildelt foreningens 
første Erhvervspris. Formand 
Bjarne Nielsen overrakte 
prisen til direktør Laila Qvist 
fra Kystvejens, der havde 
fået mere end 20 procent af 
medlemmernes stemmer. 
Formanden læste en af indstil-
lingerne op ved overrækkel-

sen: „Det er et hyggeligt sted 
at komme, og det er med til 
at repræsentere Djursland på 
en positiv måde for gæster 
udefra. Samtidig er det fedt, 
at virksomheder har deres 
daglige gang i huset. Her er 
ikke bare liv, her er erhvervs-
liv.“
De nominerede virksomheder 
til prisen var i år Djurslands 
Gazellevirksomheder.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Find statistik om boligmarkedet

Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du

kan finde statistik for forskellige boligtyper på

boligpriser, salgstid, nedslag og udbud fra de

seneste tre år. Her får du altså et værktøj til at

trække statistik om boligmarkedet, der kan

fortælle om nationale, regionale og lokale

tendenser.

Kan du ikke finde det, du søger, er du velkommen til

at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.

Boligsidens Markedsindeks

Læs seneste

pressemeddelelsen:

Prisen på københavnske

lejligheder er steget hver

måned i to år

Nøgletal fra Boligsidens

Markedsindeks december

2017

Udbud Solgte

Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til

fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se:

Salgspris, kr. pr. m²

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Norddjurs�� Syddjurs��

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse��

Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -9,8% -6,4%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -8,0% -5,6%
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk Formand Bjarne Nielsen, Business Djursland og 
direktør Laila Qvist, Kystvejens Hotel og Konferencecenter
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Direktør Klaus F. Christensen, Knebel Drilling A/S

Efter veloverstået 

generationsskifte giver 

byggeboom nu travlhed 

hos Djursland producent 

af kæmpe boremaskiner.

2017 har været et omstruk-
tureringens år hos Knebel 
Drilling A/S i Ryomgaard. 
Direktør Klaus F. Christensen, 
der sammen med to brødre 
nu har overtaget familievirk-
somheden efter forældrene, 
har brugt mange ressourcer 
og tid på at omstrukturere 
værkstedet og investere i 
nye maskiner. „Vi har for 
eksempel anskaffet en ny 
stor CNC-drejebænk, der kan 
tage emner på op til 3 meter, 

og den kan have op til Ø330 
mm i „brillen“. Det har, sam-
men med et lavere ordreflow, 
kostet på indtjeningen og er 
årsagen til det negative resul-
tat sidste år.“

Både borebiler  
og bæltekøretøjer
„Siden oktober har ordre-
tilgangen været enorm, så 
vi har meget travlt lige nu. 
Der er stor aktivitet inden for 
vores fag, både i Danmark 
og i landene omkring os. Der 
bliver bygget på mange nye 
grunde og der bliver etableret 
nye jernbaner. Til det skal der 
bores en masse huller, og så 
skal entreprenørerne bruge 
nye boremaskiner, både på 
biler og på bæltekøretøjer,“ 
udtaler Klaus.

Ryster posen
„Vi har tidligere haft en pro-
fessionel bestyrelse, men i 
forbindelse med generations-
skiftet er vi nu ved at bygge 
en ny bestyrelse op også. 
Det tager tid at lave om på 
både organisering og rutiner,“ 
fastslår direktøren. „Der var 
meget godt i det gamle, men 

meget skal også gøres ander-
ledes. Vi ryster posen hele 
vejen rundt. Det er en større 
proces at pille ved indgroede 
rutiner og vaner. Een ting er at 
beslutte noget, en anden ting 
er at få alle til at gøre det, der 
er besluttet. Det tager sin tid, 
men vi rykker os den rigtige 
vej.“

Sigter mod en  
mio. i overskud
Klaus er ikke i tvivl om, at det 
i år lykkes at vende sidste års 
negative resultat til et plus. 
„Vi er lige nu 24 medarbej-
dere, der alle gør en stor 
indsats for at imødekomme 
den stigende efterspørgsel. 
Allerede nu ser regnskabsåret 
rigtig fornuftigt ud.“
Knebel Drillings kerne kom-
pe tence er op bygning af bo-
rerigge på lastvogns chassis, 
dumper og larve fødder. 
Maskinerne anvendes bl.a. til 
geotekniske undersøgelser, 
miljø-, brønd- og geotermi-
ske boringer, og ca. 50% af 
produktionen eksporteres ud 
af landet.

Byggeaktivitet med mange huller i jorden

Knebel Drilling A/S
Industrivej 20, 8550 Ryomgård

Regnskabsafslutning 30-09-2017

Bruttofortjeneste 6,2 (8,5)

Resultat før skat -2,0 (0,2)

Egenkapital 4,7 (6,2)

Antal ansatte 24

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Industrivej 20
8550 Ryomgård

Hovedselskab:
Unik ID:

Ja
100320491

Telefon: 86394500 Fax: 86394720
Hjemmeside: www.knebeldrilling.dk CVR-nr.: 83089113
E-mail: P-nr.: 1002662838
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Knebel Drilling A/S

« TILBAGE TIL SØGERESULTAT
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God eftermiddag direktør jens nikolajsen

SØGNING DIN SIDE 2 BRUGERVIDEOER KREDITRAPPORTER UDLAND
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SØGNING DIN SIDE 2 BRUGERVIDEOER KREDITRAPPORTER UDLAND

Resultat før skat -0,5 (-0,2)
Egenkapital -0,4 (0,1)
Antal ansatte 3

KLINIK HELSENGREEN APS
Birkevej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste -0,2 (-0,2)
Resultat før skat 1,1 (-1,0)
Egenkapital 17,0 (15,8)
Antal ansatte 3

MK TRADING 2013 APS
Vestre Molsvej 35, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,1)
Antal ansatte 2

NORDISK MUR & 
FLISESERVICE APS
Toftevej 28, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2017 
Bruttofortjeneste 2,2 (1,7)
Resultat før skat 0,8 (0,1)
Egenkapital 1,2 (0,5)
Antal ansatte 3

R.C. HOLM A/S
Skovbakkevej 50, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 2,9 (3,3)
Resultat før skat 1,1 (1,6)
Egenkapital 9,4 (8,6)
Antal ansatte 4

SANGILL DESIGN APS
Østergårdsvej 15, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 5,2 (6,4)
Resultat før skat 4,6 (5,8)
Egenkapital 5,0 (5,5)
Antal ansatte 2

SEGINOVA APS
Rolshøjvej 1A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 2,8 (0,4)
Resultat før skat 1,3 (-0,5)
Egenkapital 0,7 (-0,3)
Antal ansatte 3

SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGA-
ARD A/S
Hovedvejen 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 1,7 (2,7)
Resultat før skat -0,4 (-0,1)
Egenkapital -0,3 (-0,0)
Antal ansatte 7

TANDLÆGERNE I VIVILD APS
Nørregade 13A, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 8,1 (7,6)
Resultat før skat 6,1 (3,6)
Egenkapital 13,7 (9,4)
Antal ansatte 15

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET 
LARS NIELSEN APS
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2017 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,8)
Resultat før skat -0,3 (0,2)
Egenkapital 0,6 (1,0)
Antal ansatte 7

VARO SPECIALMASKINER A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2017 
Bruttofortjeneste 34,0 (28,6)
Resultat før skat 4,5 (0,3)
Egenkapital 19,0 (14,6)
Antal ansatte 60
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Nymark & Fogh Teknik 

Produktionschef Anders Nielsen 
er blevet medejer af Nymark & 
Fogh Teknik ApS. Han er 
ud dannet maskinmester og har 
været ansat i virksomheden 
siden 2010.

Syddjurs Spildevand og 
AquaDjurs

Syddjurs Spilde vand har fået 
udpeget byrådets og med-
arbejdernes repræsentanter til 
bestyrelsen. Jan Kjær Mad sen 
(B) fortsætter som for mand og 
de øvrige fra kommunen er: 
Torben Therkelsen (V), Anders 
Peter Arthur Rasmussen (A), 
Kristian Herget (F) og Kenneth 
Degnbol (Å).  Med arbejder-
repræsentanterne er Lilian P. 
Kloster og Martin Damgaard.

Kommunalbestyrelsen i Nord-
djurs har også valgt fem repræ-
sentanter til AquaDjurs. Ny for-
mand bliver Bente Hedegaard 
(A) og de øvrige repræsentanter 
er Kasper Bjerregaard (V), Steen 
Jensen (O), Benny Hammer (C) 
og Ulf Harbo (Ø). AquaDjurs har 

endnu ikke valgt medarbejder-
repræsentanter.
Begge vandselskaber søger lige 
nu kunderepræsentanter, hvor 
alle kunder kan stille op.

Midttrafik

Tidligere borgmester i Syd djurs 
Kommune, Claus Wistoft (V), 
er blevet valgt som formand 
for Midttrafiks bestyrelse, hvor 
også Mads Nikolajsen (SF) fra 
kommunalbestyrelsen i Nord-
djurs har fået plads.

MC TAG 

To erfarne industrifolk indtræder 
i MC TAGs bestyrelse, der er 
specialist i tagløsninger. 
Formand bliver Lars Dige 
Knudsen, der tidligere har været 
adm. dir. for Martin Profes-
sional. Helle Sofie Kaspersen er 
ny næstformand og har 20 års 
ledelseserfaring hos bl.a. LEGO 
koncernen.

Lübker Golf Resort
Resortet har ved årsskiftet 
ansat to nye medarbejdere. 
Mark Juul Christiansen er 

ny restaurantchef og ny 
køkken chef er Janni Højgaard 
Sørensen. De kommer begge 
fra stillinger på Kystvejens Hotel 
i Grenaa.
Trods en udfordrende start på 
2018, med turbulens omkring 
Golf klubben, fortsætter Lübker 
Golf Resorts øvrige aktiviteter i 
fuldt omfang.

Home Ebeltoft-Syddjurs
Steffen Gandrup (37) og Morten 
Skovholm (35) overtager 
Home Ebeltoft-Syddjurs efter 
indehaver Annette Rønne, der 
nu vil fokusere på sine 14 andre 
Home-butikker i Østjylland.

Det Grænseløse Køkken
Køkkenet i Ebeltoft 
har vundet temaprisen 
„Innovation i turismen“ ved 
Region Midtjyllands årlige 
turismekonference. Det er 
et projekt, der er startet af 
Jakob Vinkler og Frans van 
der Woude under Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017. 
Med prisen følger 25.000 kr.

Landinspektørfirmaet Kjær
Morten Knudsen og Jimmy 
Donbæk Jensen har overtaget 
Landinspektørfirmaet Kjær 
i et generationsskifte efter 
stifterne af virksomheden 
Kirsten og Ole Kjær. Både 
Morten og Jimmy har været 
ansat i virksomheden i mange år.

Grenaa Varmeværk
Grenaa Varmeværk udvider sit 
solvarmeanlæg med 17.000 
kvadratmeter nye solceller, 
der skal placeres ved siden 
af de nuværende 12.000 
kvadratmeter solceller. Det 
forventes, at 10 procent af 
den samlede energi, der 
bruges i Grenaa, fremover 
skal komme fra solen.

Dialogmøde for overnatningssteder 
i Norddjurs Kommune
19. februar kl. 16:00 - 18:30 på 
Danhostel Gjerrild Vandrehjem, 
Dyrehavevej 9, 8500 Grenaa.
Borgmester Jan Petersen er dagens 
vært, ligesom en række lokale 
politikere deltager på mødet, hvor vi 
skal diskutere, hvordan vi i fællesskab 

kan øge overnatningskapaciteten 
og udvikle turismen i Norddjurs. 
Undervejs serveres sandwichs og 
drikkevarer.
Tilm.: Helle A. Kjeldsen, 
hak@norddjurs.dk senest den 14. 
februar.

Konference
Ny inspiration fra Silicon Valley
21. februar kl. 13:00-16:00 på 
Langsøgård, Søvej 29, 8410 Rønde.
Henvender sig til bestyrelses-
medlemmer, direktører, funktions-
ledere og ejerledere og er en 
introduktion til en senere studietur til 
Silicon Valley, men man er velkommen 
til alene at deltage i konferencen.
Pris: kr. 350,- + moms.
Tilm.: essyddjurs.dk senest 15. februar 
kl. 12:00.

Den effektive håndværker
28. februar kl. 07:00-09:30 hos 
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Hvordan får du som håndværker 
overskud i hverdagen - og på 
bundlinjen? Kom med når Erhverv 
Randers i samarbejde med Norddjurs 
Kommune inviterer til morgenmøde. 
Som deltager får du værktøjer til at 
gøre hverdagen lettere, arbejdet mere 
effektivt og kundeservicen endnu 
bedre. Undervejs præsenteres en 
spændende virksomhedscase som 
inspiration. Der serveres morgenmad 
på dagen.
Tilm.: https://erhvervranders.
nemtilmeld.dk/198/ senest 26. februar 
kl. 23:00.

The Gaming Mile: Samtalesalon
8. marts kl. 17:30 – 20:30 på Game 
Hub, Østerbrogade 67 A-C, 8500 
Grenaa.
Nu kan du være med til at udvikle 
fremtidens The Gaming Mile i Grenaa, 
når det afholdes ’samtalesalon’. Her 
kan interesserede give deres input 
til hvordan byen skal udforme sig på 
strækningen mellem GD-grunden 
og uddannelsesinstitutionernes 
campus-område. Arrangementet 
samler mennesker med en bred vifte 
af kompetencer - og deltagernes 
faglige og personlige input vil bidrage 
til at flytte os alle og udfolde nye 
muligheder. 
Tilm.: smd@thearchitectureproject.
dk senest 1. marts og kræver ingen 
forberedelse eller forkundskaber at 
deltage.

Iværksætterkursus i Rønde
13. marts - 24. april kl. 18:30-22:00 i 
Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9 B, 
8410 Rønde.
Erhvervsservice Syddjurs afholder over 
seks aftener et iværksætterkursus for 
dig, der overvejer at springe ud som 
iværksætter eller allerede er i gang.
Tilm.: essyddjurs.dk senest 6. marts 
kl. 12:00.

Ordinær generalforsamling i 
Business Djursland
15. marts, mere info følger.

Norddjurs Kommune som kunde
20. marts, mere info følger.
Sæt kryds i kalenderen den 20. marts, 
hvor lokale virksomheder kan høre 
mere om mulighederne for at blive 
leverandør til Norddjurs Kommune.
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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

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

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

Hos os får du: 
• Personlig erhvervsrådgiver 
• Lokalt kendskab 
•	Kunden	altid	i	fokus	
• Solidt branchekendskab 
•	Hurtig	beslutning	
• Ingen kunde- eller kontogebyr 

Lars Pagter 
Telefon	8758	1338 
Ole Bonde
Telefon	8758	1330
Anders Jelle 
Telefon	8758	1481
Lisbeth Grauballe Bendtsen 
Telefon	8758	1339

ERHVERVSRÅDGIVERNE
–	VI	STÅR	PÅ	TÆER	FOR	DIG	OG	DIN	VIRKSOMHED 

Rønde	Sparekasse
Hovedgaden	33,	8410	Rønde
Telefon	8637	1366,	www.roendespar.dk 

DIT lokale 
pengeinstitut	
– hvor DU er i 

centrum

http://www.permoeller.dk
http://www.bentklausen.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.roendespar.dk


Kom med på Djurslands 
stærkeste netværk
Giv virksomheden et forspring med stabilt og hurtigt fibernet fra Fibia

Virksomheder med en stabil og hurtig adgang til internettet har de bedste muligheder for 
vækst. Fibernettet giver jer de bedste muligheder for at komme det afgørende skridt foran  
konkurrenterne – til en rigtig god pris. Med en skræddersyet Business Pro-løsning fra Fibia  
får I al den båndbredde, I har brug for. Business Pro er et professionelt produkt af høj teknisk  
kvalitet med maksimal driftssikkerhed og døgnbemandet netværksovervågning. 
 
Vi dækker store dele af Djursland og tager gerne en snak om, hvilke behov I har. 
 
Fibernet forbinder Danmark med fremtiden  
Fibia sikrer erhvervslivet ubegrænsede muligheder. Samtidig gør vi det nemt, enkelt og ligetil 
både at blive og være kunde hos os. Vi giver jeres virksomhed en sikker internetforbindelse,  
der er optimeret til jeres behov både nu og i fremtiden. Oplever I mod forventning problemer,  
er vi klar til at hjælpe 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Vil du vide mere?
Kontakt Fibia Erhverv på telefon 70 24 22 07. Eller send os en mail på erhvervssalg@fibia.dk – 
så ringer vi dig op og tager en uforpligtende snak om, hvad fibernet kan gøre for jeres  
virksomhed. Du kan også udfylde formularen på fibia.dk/kontakt.

Vidste du?
• Fibia leverer lynhurtige fiberforbindelser til erhvervslivet.
• Jeres virksomhed kan kobles på fibernettet til konkurrencedygtige priser.
• I kan få et konkret og uforpligtende tilbud i løbet af få dage.

Fibia er Danmarks største leverandør af fibernet – den hurtigst voksende bredbåndsteknologi. 
Vi er resultatet af en sammenlægning af fiberaktiviteterne hos SEAS-NVE og NRGi. Derfor har vi allerede 
over 100.000 fiberkunder. Vi bygger på et solidt fundament af dygtige medarbejdere med stor viden om 
fibernet og mange års erfaring omkring kundernes behov og ønsker. 

Fibia, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Telefon 70 24 22 07, www.fibia.dk/erhverv

Kontakt os og hør mere 
70 24 22 07

http://www.fibia.dk/erhverv

