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Indbringende Landsstævne
Deltagere, tilskuere og frivillige brugte i
alt næsten 70 millioner kroner ved
sommerens DGI Landsstævne
Side 4

Møde om havneudvidelsen
Dynalogic i Thisted er et itfirma med vind i sejlene Side 8-9

Aarsleff A/S har lavet aftaler med et par
håndfulde lokale leverandører om opgaver ved Hanstholm Havn
Side 10

Kvinder hygger sig og strikker
med et godt formål
Kram

Vandselskab
taber
principsag
mod Skat
Af Lars Løcke
lars.loecke@nordjyske.dk

HJØRRING: En dom afsagt i går i
Østre Landsret betyder, at kunderne i det kommunalt ejede
Hjørring Vandselskab A/S i
gennemsnit kommer til årligt at
betale 1000 kroner mere for vand
og kloakering end oprindeligt
budgetteret. Med dommen giver
landsretten nemlig Skat lov til at
ændre vandselskabets afskrivningsgrund, så der skal betales
mere i skat, og den ekstraudgift
er der kun én part til at betale,
nemlig kunderne.
Der er dog ikke prisstigninger
på vej til kunderne hos Hjørring
Vandselskab.
Landsrettens dom er nemlig en
stadfæstelse af en afgørelse fra
Landsskatteretten i 2014, og
forsyningsselskabet har for længst
forhøjet sine priser, så de dækker
de større udgifter til skat.
Striden med Skat angår alle
danske vandselskaber, og Hjørring Vandselskabs sag mod Skat
har været ført som en prøvesag på
vegne af de danske vandselskaber, som alle har fået reduceret
deres afskrivningsgrundlag.
Dommen kan ankes til Højesteret, men der er endnu ikke taget
stilling til spørgsmålet om anke.

Hæder til en meget
grøn landmand
NATURLIGVIS: Landmand Poul Martin Pedersen
er en ganske særlig mand. Han er helt vild med en
bestemt orkide
Side 14

Foto: Matthew Burnett
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Vi tager op- og nedturene sam»
»
men. Det giver en god korpsånd.
BO SCHRØDER, adm. direktør og partner i Dynalogic

Telefon 99199300 Fax 99199408 E-mail thisted@nordjyske.dk
Adresse Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted

Nyt forpagterpar i
Vigsø Feriecenter
Af Heidi Majgaard B. Pedersen
hmbp@nordjyske.dk

HANSTHOLM: Fredag 9. fe-

bruar kan medarbejderne
på Vigsø Feriecenter glæde
sig til at åbne op for en ny
sæson, præsentere et nyrenoveret badeland, og endelig byde velkomme til et nyt
forpagterpar af Familierestaurant Vigsø - Laura Labonarska og Alex Jensen.
De to er begge kokkeuddannede, og de har en del
erfaring med sig fra blandt
andre Grænsekroen i Christiansfeld, Vingstedcenteret, og de sidste par år som
forpagtere af Birgittelyst
Kro - syd for Viborg.
Det var et vellykket besøg

her som gæst, der fik direktøren for Vigsø Feriecenter,
Kirsten Nørgaard, til at
spørge parret, om de ikke
havde lyst til at flytte til
Thy.
Parret er allerede flyttet
til nærområdet med deres
to børn.
- Vi glæder os meget til at
flytte til den skønne natur
lige ved Vesterhavet og
med et badeland i ”baghaven” – men allermest til at
få muligheden for at fylde
liv og god mad i de fantastiske lokaler, der findes på
stedet. Vi ser frem til at byde centerets mange gæster
og husejere velkomne, siger Alex Jensen.

- Firmaets tilgang til kunderne tiltalte mig, siger Lau Jakobsen, der
blev ansat som salgschef i Dynalogic pr. 1. oktober sidste år.

- Markedet oversvømmes med ny teknologi. Men vi har is i maven,
indtil vi finder den software, vi tror på, siger adm. dir. Bo Schrøder.

It-firma sparrer
med kunderne
STYRING: Dynalogic A/S har fundet en niche med it-løsninger, der binder
processerne sammen i en virksomhed - og er selv et firma i vækst
Af Lone Lærke Krog
og Peter Mørk (foto)
lone.laerke.krog@nordjyske.dk

THISTED: - Jeg kendte virk-

Ejler Winkel har nu forladt kommunalpolitik, ligesom han 2012
gik på pension efter mere end 30 år som sognepræst i Vester
Hanherred. 
Arkivfoto: Lars Pauli

En farverig præst
og politiker til Thy
THISTED: Mandag 22. januar
er der igen højskoledag i
Thisted Kirkecenter, og
denne gang får man besøg
af sognepræst emeritus Ejler Winkel, Fjerritslev, der
causerer over emnet ”Kristendom og humor”.
Rønboen Ejler Winkel
var frem til starten af 2012
sognepræst i Hjortdal, Kollerup og Fjerritslev i Vester
Hanherred, indtil han gik
på pension, bortset fra et
lille års tid, hvor han tog
orlov for at passe hvervet
som socialudvalgsformand. Han har nemlig udover bestyrelsesposter i
en række foreninger - også
i flere perioder været kommunalpolitiker, først i Fjerritslev Kommune og efter
2007 i den ny Jammerbugt
Kommune, valgt på borgerlister eller tværpolitiske
lister. Som pensionist kom-

mer drengetiden fra Thyborøn ofte frem i ham, og
han tager gerne på fisketur
fra Slettestrand, hvor han
stadig er aktiv i bådelauget
Jammerbugt.
Ejler Winkel er kendt
som en meget farverig og
engageret fortæller og foredragsholder, der i sine
kirkesognes tjeneste har
virket for frihed til, hvad
man kan bruge kirken til.
Med emnet til højskoledagen markerer han, at der i
mødet med glæder og sorger, gennem samtaler med
børn og unge, med forældre i nød og fortvivlelse
samt besøg hos syge og
livstrætte mennesker ofte
kan være brug for humoren for at komme gennem
svære dage. dl.
{{”Kristendom og humor”
22. januar i Thisted Kirkecenter

somheden gennem mit tidligere job. Jeg kan godt lide
deres tilgang til kunderne.
Sådan lyder det fra Janne
Toftdahl Thomsen, der har
haft job ved Dynalogic A/S
som systemkonsulent siden
maj sidste år.
Janne Toftdahls opgave er
bl.a. at hjælpe kunderne
med at implementere et program til tids- og jobregistrering kaldet JobManager.
Det er et softwaremodul,
som Dynalogic selv har udviklet, men når det skal tages i brug hos en bestemt
kunde, kræver det, at programmet bliver sat op til at
håndtere lokale lønaftaler
og overenskomstforhold.
- Vi tager typisk ud til kunderne og hører, hvilke behov, de har - og hvor vi skal
lave noget specifikt, siger
Janne Toftdahl Thomsen.
Hendes kompetence er ikke så meget teknisk konstruktion af it-løsninger men
i højere grad dette at kende
til ledelse af en virksomhed,
idet hun har siddet som
Business Controller ved NJA
i Nors og som Finansial
Controller ved Global Wind
Power.
Og det er lige præcis den
type ansatte, som Dynalogic
i vidt omfang ansætter.
- Vi finder helst nogle personer, der ikke nødvendigvis
er teknisk it-kyndige men
som har en dyb procesviden.
Det vigtigste er, at kunderne
forstår, hvad vi siger, og at vi

Den daglige ledelse af Dynalogic A/S tæller t.v. Christian Riis (udviklingsdirektør og medejer), Thomas
Sørensen (projektchef) og Bo Schrøder (adm. direktør og partner).
er i stand til at sætte os ind i
forretningsgangen i en virksomhed.
Sådan lyder det fra Bo
Schrøder, administrerende
direktør og partner i Dynalogics.
Dynalogics har specialiseret sig i ERP-systemet Dynamics NAV fra Microsoft.
Det betyder, at firmaet ikke kun sælger færdige it-løsninger men tilbyder konsulentbistand til hele paletten i
en virksomheds drift.
- Når vi skal levere et itprojekt, går vi også ind og
arbejder med ledelsessparring og trimning af processer i virksomheden. For hvad
nytter det at investere et par
millioner kroner i it-løsninger, hvis i organisationen

FAKTA
DYNALOGIC A/S
{{Dynalogic A/S er en knopskydning fra det tidligere Thy Data.
{{Virksomhedens forretningsområde er konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
{{Specialet er ERP-systemer (Entreprise Ressource Planning).
{{Dynalogic ejes af Christian Riis (52 procent), Bo Schrøder (18
procent), NetIP (15 procent) og medarbejderne (15 procent).
{{Bo Schrøder er adm. direktør.
{{Virksomheden blev etableret i 2011 og har i dag 19 ansatte.
{{I 2016 var resultatet før skat på 4,0 mio. kr., i 2017 var det 2,7
mio. kr. (Udviklingsomkostninger tages over driften løbende).

der sidder en kong Hans og
styrer tingene efter sit eget
hoved?, spørger Bo Schrøder retorisk.
Dynalogics er blevet en anerkendt partner for mellemstore og store produktions-

og
logistikvirksomheder
over hele landet. Dynalogics
har fundet en niche inden
for produktionsstyring, lagerstyring og projektstyring.
Der bygges på ERP-systemet Dynamics NAV, der ef-
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Sigtet efter beredskabsloven efter brand

LANGVAD: Thisted Politi har nu sigtet den 39-årige mand, som boede i den
skurvogn, der udbrændte i Thylejren i weekenden. Sigtelsen er skrevet ud fra
love og regler om, hvordan en skorsten skal føres gennem en væg eller tag af
brændbart materiale.

Efterlyst stak af
og blev fundet
Af Heidi Majgaard B. Pedersen
hmbp@nordjyske.dk

THISTED: Kort efter klokken
22 mandag aften så en politipatrulje en 35-årig
mand, der er efterlyst, bag
rattet af en bil uden nummerplader på Thisted Kystvej.
Patruljen forsøgte at
standse manden og bilen,
men det lykkedes først på
Åbakkevej i Tilsted. Det
lykkedes dog den 35-årige
mand at stikke af, men betjentene havde genkendt
ham, som en efterlyst for
ikke at vende tilbage til af-

soningen af en fængselsstraf efter en udgang.
På den baggrund vurderede politiet, at de ret hurtigt kunne spore sig frem til
den 35-årige, der allerede
først på eftermiddagen om
tirsdagen blev den fundet
og anholdt af politiet i Thisted by. Politiet vil inden
for nærmest fremtid bringe
den efterlyste tilbage til sit
afsoningssted, og han kan
nu se frem til en ny retslig
afgørelse efter at have kørt
bil uden kørekort og i en bil
uden nummerplader og
forsikring.

I følge analysen fra Boligdeal.dk er Thisted Kommune helt i
bund listen over boligsøgendes foretrukne kommune.

Foto: Diana Holm

Boligsøgende
vælger Thisted fra
Af Jens Fogh-Andersen
jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Janne Toftdahl Thomsen har ikke sin spidskompetence i teknisk konstruktion af it-løsninger. Til gengæld har hun helt styr på, hvilke behov
en virksomhed har, når det gælder elektronisk tidsregistrering. Hun hjælper med at implementere softwareprogrammet.
terhånden har afløst økonomistyringsprogrammet C5.
Derudover har Dynalogics
som skrevet ovenfor udviklet sit eget softwareprogram
til tids- og jobstyring, JobManager, der er certificeret
af IT-giganten Microsoft.
- Vores størrelse til trods er
vi lykkedes med den investering, og det er gået rigtig
godt, siger Bo Schrøder om

programmet, der er på vej
ud til virksomheder i Tyskland og England.
Dynalogics, der blev etableret i 2011, havde i 2016 et
overskud på 4,1 mio. kr.,
hvilket udløste en klækkelig
overskudsdeling til hver
medarbejder. I 2017 var
overskuddet lidt mindre,
fordi udviklingsomkostninger konteres løbende.

- Vi tager op- og nedturene
sammen. Det giver en god
korpsånd, pointerer Bo
Schrøder.
Salgschef Lau Jakobsen er
en af de nyeste medarbejdere og er headhuntet.
- Jeg sagde ja tak, fordi jeg
kender de mennesker, der
står bag. De har en stor erfaring, og vi er et fantastisk
godt team, siger han.

»

Vi skal nok være
nogle flere folk. Vi
har stort set opgaver
hen til på den anden
side af sommerferien

BO SCRHØDER, administrerende direktør i Dynalogics A/S om rekruttering
af medarbejdere

THISTED: Hverken Thisted
eller Morsø kommuner er
blandt danskernes favoritter, når de vælger, hvor de
vil bosætte sig.
I en analyse fra boligportalen Boligdeal.dk ligger
de to kommuner helt i
bund på listen over danskernes foretrukne valg af
bostedskommune.
Det samme gør Frederikshavn og Hjørring kommuner, mens Samsø, Vallensbæk, Glostrup, Rødovre og Herlev er blandt de
boligsøgendes foretrukne
kommuner.
Analysen undersøger de
geografiske ønsker i mere
end 350.000 søgeannoncer og søgeagenter oprettet
af boligsøgende danskere
over en periode på et år.
Analysen gør boligsøgernes interesse for de forskellige kommuner indbyrdes
sammenlignelige ved at regulere for forskellene i
kommunernes befolkningstal.
Boligdeal.dk viser med
analysen, at kun få danskere har lyst til at bo i kom-

muner i landets yderområder.
Nederst i indekset er Thisted, Morsø, Sønderborg,
Hjørring, Frederikshavn,
Lemvig, Jammerbugt,
Vesthimmerland og Lolland med indekstal på hhv.
1.04, 1.20, 1.77, 1.80,
1.80, 1.83, 1.95, 2.23 og
2.26.
Også blandt de kommuner, der huser de 25 største
byer i Danmark er billedet
klart.
- I bunden finder vi Sønderborg, Aalborg, Esbjerg,
Hobro, Viborg og Svendborg med indekstal på hhv.
1.77, 2.48, 2.5, 2.51, 2.52
og 2.72. Det er tydeligt at
disse kommuner så at sige
skvatter i den rådne banan.
Man kan desuden undre
sig over om Aalborg med
sin lave placering er på vej
ind i den rådne banan, siger Thomas Barfod fra
Boligdeal.dk.
Helt i toppen af indekset
ligger Samsø med et indekstal på hele 51.34.
Nummer to er Vallensbæk med et indekstal på
34.60. Herudover toppes
indekset af en række kommuner tæt på København.
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