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Getama fi redobler resultat 
Den østjyske møbelproducent, Getama 
Danmark A/S i Gedsted, øgede sin brutto-
fortjeneste med 21 pct. til 17 mio. kr. i 2006/2007 
fra 14 mio. kr. året før. Resultatet før skat blev 
næsten fi redoblet til 2,4 mio. kr. i 2006/2007 fra 
597.000 kr. i 2005/2006. 

Ledelsen med adm. direktør Jesper Temp i 
spidsen er godt tilfreds med årets resultat. Han 
forventer en stabil udvikling med en tilfreds-
stillende indtjening i 2007/2008. Getama har i 
gennemsnit beskæftiget i alt 53 medarbejdere i 
2006/2007 mod 45 året før.  oskar

Århus i krydstogtsamarbejde
Århus er med virkning fra 1. september blevet 
medlem af Cruise Baltic. Det er et formaliseret 
samarbejde mellem 24 krydstogthavne, som ar-
bejder for at tiltrække fl ere krydstogtskibe til de 
deltagende havne og destinationer i det baltiske 
område. 

Medlemskabet er et resultat af et tæt samar-
bejde mellem Århus Havn og turistorganisati-
onen Visit Aarhus om at skaffe fl ere krydstogt-
anløb til byen. Alene i 2007 ventes der over 
2000 anløb og 2,7 mio. krydstogtpassagerer i de 
deltagende havne i Cruise Baltic. Det svarer til 
en vækst på 5 pct. i forhold til i fjor. oskar

Dansk Industri Optimering skuffer
Dansk Industri Optimering i Tilst ved Århus fi k 
en bruttofortjeneste på 12,4 mio. kr. i sit første 
regnskabsår 2006/2007 mod 9,5 mio. kr. året 
før, der kun var på knapt fem måneder. 

Resultatet før skat blev et overskud på 1 mio. 
kr. i 2006/2007 mod et overskud på 226.000 kr. 
i 2005/2006. Selskabet står for projektering og 
udførelse af el- og mekaniske automations- og 
optimeringsløsninger til erhvervskunder i Dan-
mark og Europa. 

Adm. direktør Bo Christensen oplyser i regn-
skabet, at aktiviteten og resultatet i 2006/2007 
er lidt mindre end forventet. Til gengæld forven-
ter han et bedre resultat i 2007/2008.  oskar

Aalborg Havn udbygger terminal
Aalborg Havn har indledt den planlagte udbyg-
ning af containerterminalen i Østhavnen med 
belægning på de hidtil ubefæstede arealer i om-
rådet ved Lilledybet og Vejdybet. Det nye areal 
til containere er på ca. 24.000 kvadratmeter. 
Det samlede containerområde kommer således 
op på ca. 75.000 kvadratmeter. 

Den etapevise udvidelse af containertermina-
len vil i første omgang gøre havnen i stand til at 
håndtere 75.000 TEU årligt. 20.000 fl ere end i 
2005. MEK

To svinebønder køber eget slagteri 
To vestjyske svineproducenter har købt deres 
eget slagteri, så de kan få deres søer slagtet uden 
at benytte sig af den stærkt kritiserede transport 
af levende dyr til eksempelvis tyske slagterier.

Planen er at slagte ca. 115 søer om dagen på 
virksomheden, der nu skifter navn til Moes gaard 
Meat A/S. 

Dyrene skal dels komme fra brødrene selv, dels 
fra andre svineproducenter i lokalområdet. 
 BB
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Miljø

AF JACOB KLOK

Verdens virksomheder ren-
ser normalt olie og andet 
kemisk spild på fabriks- el-
ler skibsgulvet op med en-
ten særligt udviklede pla-
sticmåtter eller kattegrus 
– hvorefter det forurenede 
materiale så skal sendes vi-
dere til vanskelig behand-
ling som farligt kemisk af-
fald. Men hvorfor gør de dog 
det, når man med stor fordel 
for både pengepungen og det 
omkringliggende miljø kan 
klare den kemiske rengøring 
med ganske almindeligt, var-
mebehandlet tørv? 

»I modsætning til den mo-
ler, som bruges til kattegrus, 
eller den olie, som bruges til 
fremstilling af plasticmåtter, 
har tørv den kæmpe miljø-
fordel, at det er en 100 pct.
fornybar ressource,« 
siger ejer og direk-
tør Glenn Turn, som 
sammen med sin 
produktchef Niels 
Kristian Andersen 
har sat sig for at få det 
nye, miljørigtige produkt 
sparket ind på det danske 
marked for absorberings-
produkter. 

Navnet på den entusia-
stiske entreprenørfi rma er 

■

Biologic, som skrevet på en 
klar gul baggrund over et 
kæmpe genbrugstegn i den 
sidste uges tid effektivt har 
lokket de første kunder 
hen til deres lille stand på 

HI-Messen i Herning. 
Ifølge Glenn Turn ud-

mærker Biologics 
varmebehandlede 
tørv sig også i for-

hold til især kat-
tegrus ved både 

at være bil-
ligere, ab-

sorbere 
de spild-
te pro-
dukter 
dob-
belt så 

ef-

fektivt, ved at veje langt min-
dre og endelig ved at være 
langt lettere at håndtere bå-
de på fabrikken og ved den 
efterfølgende kemiske be-
handling. Stærke egenskaber 
som alle bekræftes af kemi-
ingeniør Jørgen Lundsga-
ard fra det rådgivende fi rma 
Chemtox A/S i Kolding med 
speciale i kemiske produkter.

»Den højere absorberings-
evne og lavere vægt gør, at 
man skal bruge langt min-
dre energi til at transportere 
det rundt,« forklarer Jørgen 
Lundsgaard.

En sidste stor miljøfordel, 
som både Glenn Turn og eks-
perten fra Chemtox peger på, 
er, at tørven – til forskel for 
kattegrus – er brændbart.

»Når man hos kommune-
kemi brænder den forurene-
de kattegrus, opstår der en 
masse forurenet aske, som så 

skal deponeres. Det affald 
undgår man fuldstændig 

ved brug af tørv,« siger 
Glenn Turn.      

jacob.klok@borsen.dk

Tørv udfordrer     
       kattegrus   

    på miljøet

Det gavner 
både miljøet 
og pengepungen, 
hvis miljø-
forureninger 
klares med tørv 
i stedet for 
kattegrus, lyder 
det fra Biologic i 
Karlslunde

Kattene kan se frem til at være 
eneaftager af kattegrus. Når 
forurenede områder skal renses, 
kan man med fordel bruge tørv i 
stedet for det dyre kattegrus. 
Foto: Scanpix  
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Elektronik
AF KNUD TEDDY RASMUSSEN

Fra 1,5 til 6,2 mio. kr. på ét år. 
Sådan er det gået med om-
sætningen i Frederiksberg-
virksomheden Xstream, og
stigningen stopper ikke her. 
I indeværende regnskabsår 
vil omsætningen igen blive 
mindst fordoblet.

»Og det er faktisk et kon-
servativt skøn, når vi forudser 
en omsætning på 15 mio. kr.,« 
siger medejer og adm. direk-
tør i Xstream, Frank Thorup, 
der har 14 ansatte og sidste år 
kunne notere et resultat på 
650.000 kr. før skat.

I forventningerne til regn-
skabsåret, der slutter med 
udgangen af juni 2008, har 
han udelukkende medreg-
net de ordrer, som allere-
de er i hus, men ikke de or-
drer man eventuelt kan 
hente uden for Norden.
Xstream hjælper især medie-

■ huse, men også andre virk-
somheder, med at udsen-
de levende billeder fra deres 
hjemmesider. Med undtagel-
se af DR og TV 2 er stort set 
alle de store, danske medier 
på kundelisten. Derfor arbej-
des der med at udvide mar-
kedet, så andre virksomheder 
herhjemme også kan komme 
med i kundekartoteket. Ek-
sempelvis er Kræftens Be-
kæmpelse og Citroën allerede 
inde i folden. Også i Norden 
går man i første omgang efter 
mediekunderne. Især salget 
på det norske marked har en 
stor del af æren for den sene-
ste omsætningsfremgang.

Til gengæld har en satsning 
på salgskontorer i Tyskland 
og Spanien ikke givet den sto-
re gevinst.

»Det er ikke rykket så me-
get, som vi havde håbet på. 
Pr. 1. januar 2008 etablerer vi 
derfor et kontor i Amsterdam 
med egne folk,« siger Frank 
Thorup.

Xstream er også involveret i 
et foreløbig hemmeligt pro-
jekt på det helt nye område: 
Mobil-tv.

»Vi er på vej med noget mo-
bilt i ret stor skala. Det er klar 
om to til tre måneder og bliver 
ret spændende,« siger Tho-
rup.

Generelt opfatter han dog 
stadig mobil-tv som et mar-
ked, der fortsat er på vej.

»Det interesserer alle vores 
kunder. Men det rykker min-
dre, end der bliver snakket
om det,« siger Xstream-
direktøren, som især ser to 
forklaringer.

Den ene er, at fl ere teknolo-
giske spørgsmål endnu er uaf-
klarede.

»Den anden er forretnings-
modellerne. Jeg tror ikke, at 
de er specielt holdbare endnu. 
Derfor er det ikke et område, 
der vil eksplodere i det næste 
halve eller hele år.«

knud.rasmussen@borsen.dk

Xstream fortsætter 
turbovækst 
på forretningen Outsourcing

AF MARTIN 
KJÆRSGAARD NIELSEN

Der er travlhed i den dan-
ske industribranche. Men 
hvor en stor del af den 
danske outsourcing tidli-
gere gik til Asien og Øst-
europa, så forbliver man-
ge outsourcing-opgaver 
nu i Danmark hos danske 
underleverandører. Det 
bekræfter Knud Hare-
skov, projektleder på Cen-
ter for Underleverandører 
(CFU).

Mærker stigning

»Vi mærker helt klart, at der 
er sket en ganske betydelig 
stigning i antallet af 
danske virksomheder, der 
outsourcer til danske under-
leverandører,« siger han og 
fortsætter:

»Det er tydeligt, at vi har 
passeret den bølge, hvor 
alle danske virksomhe-
der skulle forsøge sig med 
outsourcing til udlandet. 
Landets underleverandø-

■ rer har enormt travlt for 
tiden,« siger Knud Hare-
skov. 

I de senere år har dan-
ske underleverandører
investeret i avanceret 
teknologi, der har gjort 
virksomhederne mere 
konkurrencedygtige over 
for udlandet.

Rolf Schmidt Industri 
Plast, der har speciale i be-
arbejdning og teknisk råd-
givning i termoplast, an-
vender outsourcing i deres 
produktion. Og det foregår 
inden for landets grænser.

»Vi har tre faste under-
leverandører i Danmark, 
som vi outsourcer til. Li-
ge nu er omkring 5 pct. af 
produktionen outsour-
cet,« siger adm. direktør 
Flemming Andreassen.

Gode resultater

»Med vores type produkter 
har vi valgt at bruge danske 
underleverandører, og det 
er vi glade for. Det har givet 
gode resultater,« siger han.

Faktisk er Kolding-virk-
somheden, der siden 2005 

har oplevet en vækst på 
20-25 pct., så tilfreds med
sine danske underleveran-
dører, at der p.t. ikke er 
nogen planer om at sende 
fl ere outsourcing-opgaver 
til udlandet.

Udvider staben

Rolf Schmidt Industri Plast 
har udvidet staben med syv 
nye ansatte til 48 ansatte 
og senest udvidet kapacite-
ten med en nabobygning på 
1200 kvadratmeter. Allige-
vel kniber det med at følge 
med.

»Vi outsourcer især, når 
det går for stærkt for os, 
for vores kunder vil ikke 
acceptere, at vi siger nej 
til dem,« siger Flemming 
Andreassen.

Direktøren påpeger 
samtidig, at andre dan-
ske virksomheder har 
henvendt sig til Rolf Sch-
midt Industri Plast for 
at få leverancer, men sel-
skabet har måttet takke 
nej på grund af travlhed.

martin.nielsen@borsen.dk

Dansk outsourcing 
bliver i Danmark

www.kaufmann.dk
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Strøget, Århus · Storcenter Nord, Århus · Kolding Storcenter · Rosengårdcentret Odense

SKJORTE
Klassisk strygefri skjorte i 100% bomuld.
Flere farver.

Kr. 299,-

Fredag 21. september 2007 

10.00: Dørene åbnes for publikum.

10.30: Åbent foredrag (gratis):

Paneldebat om netværks berettigelse i

Danmark.

deltagere i panelet er bl.a:

Bo Kristiansen (Pronetwork), Henriette 

Sofie Larsen (Byens Netværk), Peter Kisbye 

(ABSI), Christian Stadil (Enso Consult), 

Jesper Lundorf (Livsforum), Frederik Laursen 

(Tivoli Erhvervsklub), Kurt Nielsen (Center

for Ledelse).

13.00: Foredrag med Pia Kjærsgaard –

Netværks betydning i det politiske liv og 

generelt.

15.00: Foredrag med Anders Lund Madsen –

Netværk - kan maskerne blive så fine, at

det slet ikke er sjovt at falde igennem.

18.00: Messehallerne lukker.

Torsdag 20. september 2007 

09.40: Officiel åbning af messen v/ beskæftigelses-

minister Claus Hjort Frederiksen.

10.00:  Dørene åbnes for publikum.

10.30: Åbent foredrag (gratis):

Paneldebat om velfærdsstaten og danske

virksomheders muligheder / begrænsninger i

forbindelse med vækst.

deltagere i panelet er bl.a.:

Poul Erik Christensen (RV, erhvervs- og

skatteordfører), beskæftigelsesminister Claus 

Hjort Frederiksen, Mads Lundby Hansen

(cheføkonom, CEPOS), Ole Birk Olesen

(forfatter, redaktør på netavisen 180gra-

der), Steen Hirschsprung (erhvervsdirektør, 

Lokalbanken),

13.00: Foredrag med Naser Khader – 

Netværks betydning helt generelt.

15.00: Foredrag med Lotte Heise –

om begrebet netværk.

18.00: Messehallerne lukker.

frederiksborgcentret i Hillerød
20.-21. september 2007

Danmarks eneste messe med
fokus på nye
forretningsforbindelser!

 Networking Area
 Paneldiskussioner
 Guidede ture til stande
 Succés Café

 Flere forbindelser!
 Nye kontakter!
 Nye kunder!
 Større omsætning!

-din genvej til nye kunder

Køb din billet nu på www.pronetwork.dk - pris kun kr. 100 + moms
Online booking er vigtigt! Tilmeld dig på forhånd så du er sikker på at kunne deltage på messens mange netværksaktiviteter og foredrag

program for pronetwork messe 2007:

DeltagDeltag ii 2 Aktive Netværksdage2 Aktive Netværksdage
100 spændende stande
Hundredevis af nye kontakter
4 kendte foredragsholdere
Mini Pronetwork møder


