
Referat fra onsdagsmødet i Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub  

den 11/6/19 hos undertegnede 

 

Fremmødte: Anne Mette, Frantz, Helle, Eigil, Carsten, Anne, Klaus og hans bedre halvdel ☺, Kent og 

undertegnede 

 

Anne bød velkommen og fortalte, at hun planlægger et NOEK arrangement i Kulturhuset den 11/9/19 

”Den bæredygtige erhvervsvirksomhed”, hvor Elinor Bæk Thomsen fra Syddjurs Kommune vil kommer og 

fortælle om, hvorfor Syddjurs har en Bæredygtigheds Afdeling – Hvad du som erhvervsdrivende kan få ud 

af det? 

Erhvervsklubben skal være værter for aftenen  – og planen er også at invitere interesserede fra 

Ryomgård Erhvervsforening og Kolind Handelstandsforening. Der er lagt om til en spændende aften. 

Anne havde lagt op til, at ikke medlemmer skulle betale kr. 25 for kaffe og kage. 

Den 29/1/19 var Eigil til et helt fantastisk foredrag i Ryomgård Erhvervsforening omkring Brugen af 

Facebook til markedsføring. Han var med gratis – og ønskede at arrangementet i Kulturhuset skulle være 

gratis for alle af samme grund. 

Carsten foreslog, at man søgte Distriktsrådet om penge til afholdelsen – og derved kan holde det gratis – 

han ønskede dog, at man så inviterede byens foreninger og klubber: Skolens bestyrelse, Brugens 

Bestyrelse, Kulturhusets Bestyrelse m.fl. 

Anne har også kigget lidt på nytilkomne virksomheder i 8581 området. Der er kommet 20 nye til i løbet af 

de sidste 2 år. Anne vil bruge noget tid på af få disse besøgt og få fortalt dem om Erhvervsklubben. 

Eigil berettede fra Handel Syddjurs, at Thomas Andersen, uddeler i Brugsen i Hornslet, nu er formand. 

Der er først møde i Handel Syddjurs sidst i september igen. Handel Syddjurs’ omsætning er faldet med 

30-40% i kortsalg. Mange gavekort udstedes i stedet for i Storcentrene. Det koster kr. 250 pr år at være 

medlem af Handel Syddjurs  – og vi havde i NOEK ikke betalt for sidste år - hvorfor Eigil havde udlagt kr. 

500 for medlemsskabet. Det vil Anne sørge for, at han får overført til hans konto. Eigil fortsætter 

arbejdet i Handelstandsforeningen. 

Der blev også talt om nytænkning af bymidter i de omkring liggende store og mellemstore byer – og 

hvordan de forandrer sig. 

Der blev igen talt om bredbånd – Eigil oplyste, at man kan ansøge på Fibias hjemmeside. Indtast også 

CVR nr ifb. med adresseoplysningerne, hvis man gerne vil have fibernet ind. Jo flere som registrerer 

interesse – jo større er sandsynligheden for at det kommer. 

Den 1/7/19 er der ansat ny lufthavnsdirektør i Tirstrup. Lufthavnen er nu 95% ejet af kommunerne.  

Grenå - Varberg færgelinjen hedder nu Grenå - Halmstad. 

Frantz fortalte, at der i Kuturhusets regi er gang i rigtig mange ting – og han var oprigtigtalt ked af, at de 

to møder var lagt samme dag og tid. Den nye bestyrelse i Kulturhuset består af: Mariann som formand, 

Annette er kasserer, Kirsten Stausholm, sekretær og Georg står for musik mv. 



Carsten kunne fortælle, at omfartsvejen forventes færdig først i juli – uge 29. 

Distriktsrådet arbejder igen med planer omkring Mølledammen. Carsten kan kontaktes for yderligere 

info herom. 

Brugsen har søgt om venskabsgruppe til at hjælpe Brugsen ude og inde med forefaldende opgaver – og 

de søger stadig flere hænder! 

Der afholdes fest Valdemarsdag i Ebeltoft m kommunens fanebærere. De går kl. 9 fra Hotel Ebeltoft 

Strand til Rådhuset og videre til Kirken for at slutte med bespisning af fanebærerne i Marineforeningen. 

Frantz berettede, at der er travlt i AL Service – og han pt beskæftiger 4 mand. 

BP Electic, Klaus, berettede ligeledes om stor travlhed. Han er har stadig container som sit 

værksted/lager. 

Anne Mettes Polstrerbiks får mere og mere arbejde –og hun arbejder nu 100% i egen virksomhed. 

Hendes mand delte flyers ud i alle nabobyer – og hun får virkelig mange henvendelser fra vore nabobyer 

nu. FOF har hyret hende til et polstrerkursus, som skal afholdes i Kulturhuset i efteråret. 

Kent melder også om travlhed. Han har ansat sin ældste søn, Jimmy pga arbejdspresset. Jimmy starter 

dog hos VAM i lærer i uge 33. 

Jeanette (undertegnede) serverede pizza, øl, vin, kage mv. og fortalte, at der er travlhed i 

AssistanceEkspressen, at gården sættes til salg v. Danbolig – og at der pt ingen planer er omkring, hvor 

fremtidens bolig bliver. Det kan jo tage flere år at få solgt. 

I ønskes alle en rigtig SKØØØØN sommer – og vi ses i efteråret igen. 

 

 

Mange hilsner 

Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub 

 

 

Jeanette Birkballe,     Nimtofte den 28/06/19 

(Referent i Hans Jørgens fravær) 

 

 

 

 

     


