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De jubler i Kattegatcentret i Grenaa - for andet år i træk kan 
man melde om stigende besøgstal. Det er aldrig set tidligere.

Kattegatcentret har 
vendt trist udvikling
For første gang har man haft fremgang i  besøgstallet 
to år i træk. Hajerne hitter igen i Grenaa.

ATTRAKTION
Af Søren Andersen

soan@stiften.dk

NORDDJURS: Det er ikke hver 
dag, at man hører en direktør 
i en dansk virksomhed rose 
sine medarbejdere for at vise 
vilje til at sparke røv. Men det 
gør Bjarne Klausen, der står i 
spidsen for Kattegatcentret i 
Grenaa, der kan melde om en 
historisk fremgang. For første 
gang nogensinde kan Katte-
gatcentret for andet år i træk 
juble over stigende besøgstal. 
Årsagen skyldes knofedt - og 
en vilje til at sparke røv, siger 
direktøren.

I Kattegatcentrets 23 år 
lange historie, er det aldrig før 
sket, at der to år i træk har væ-
ret noteret fremgang i besøgs-
tallet. Men ved årets slutning 
stod det klart, at hajerne igen 
hitter i Grenaa, og at en åre-
lang nedadgående besøgskur-
ve er vendt.

»Kattegatcentret har i man-
ge år oplevet nedgang i besøgs-
tallet, men forrige år vendte vi 
besøgskurven, og det er meget 
glædeligt, at vi fortsætter den 
positive udvikling,« fortæller 
direktør Bjarne Klausen.

Hviler ikke på laurbærrene
Ifølge Bjarne Klausen er ud-
viklingen vendt på vilje og en-
gagement.

»Vi har en gruppe dybt en-

gagerede medarbejdere, der 
vil og tør - og det tror jeg, at 
vores gæster kan mærke,« si-
ger Bjarne Klausen.

Men den positive udvikling 
betyder ikke, at Kattegatcen-
tret nu læner sig tilbage og hvi-
ler på laurbærrene.

»Vi vil for alvor sætte Kat-
tegatcentret på landkortet 
igen og skabe noget helt nyt, 
der i dén grad sparker røv. Vi 
har store og meget spænden-
de projekter i støbeskeen, og 
nogle af dem bliver realiseret 
allerede i 2017. Så vi sætter fuld 
damp på kedlerne,« fortæller 
Bjarne Klausen.

Kattegatcentrets fremtids-
planer omfatter både moder-

nisering, udvidelse og spæn-
dende nyheder. Sammen 
med arkitektfirmaet Kjær & 
Richter, som har tegnet Kat-
tegatcentret, og det rådgiven-
de ingeniørfirma LB Consult, 
er Kattegatcentret i øjeblikket 
ved at finpudse planerne.

Fra åbningen i 1993 og til og 
med 1998 kom der årligt over 
400.000 gæster i Kattegatcen-
tret. Det var nyhedens interes-
se, der de første seks år trak de 
mange besøgende til. Men si-
den 1999 gik besøgstallet til-
bage år efter år. Fra 355.000 i 
1999 til 124.534 i 2013. Men så 
knækkede kurven i 2014 med 
129.434 gæster - og i 2015 var 
besøgstallet steget til 138.072.

 {Kattegatcentret åbnede 
i 1993 og har siden haft 
mere end 6 millioner 
besøgende.

 {I 2014 var besøgstallet 
129.434 – og i 2015 var 
besøgstallet steget til 
138.072.

 {Kattegatcentret er en 
selvejende fond og drives 
på non-profit basis. Ud over 
udstillingsområderne har 
Kattegatcentret også en 
aktiv skoletjeneste, som 
besøges af godt 12.000 
elever og studerende hvert 
år.

 {Kattegatcentret 
er medlem af DAZA 
(foreningen af DAnske 
Zoos og Akvarier) og 
verdens største zoo- og 
akvarieorganisation – EAZA 
(European Association of 
Zoos and Aquaria).

.
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NORDDJURS: En politi-
patrulje fattede mistanke 
til en ung bilist på Åboule-
varden i Grenaa tirsdag ved 
13-tiden. Og mistanken vi-
ste sig at holde, for en test 
afslørede, at den 20-årige 
mand kørte rundt i bilen 
med narko i blodet. Så han 
blev anholdt og taget med 
til lægeundersøgelse.

Politiets døgnrapport 
medler også om et indbrud. 
En tyv skaffede sig adgang 
til et hus på Gustav Wieds 
Vej i Grenaa ved at bryde et 
vindue op - og derefter stjæ-
le sølvtøj.

Fra et lager på Industrivej 
i Ørum er der stjålet et antal 
rustfri rundrør. En lås var 
forinden blevet opbrudt.

POLITI

20-årig bilist 
med narko 
i blodet

SKIFTEDAG
DJURSLAND: Reno Djurs - det 
fælleskommunale affaldssel-
skab på Djursland og et af de 
»ben«, der kæmpes om, for-
di der følger honorar med - 
fik ved årsskiftet ny bestyrel-
sesformand. Jens Meilvang, 
som er formand for Miljø- og 
Teknikudvalget i Norddjurs 
Kommune og hidtidig næst-
formand i Reno Djurs’ besty-
relse, er ny formand. Han aflø-
ser Per Dalgaard fra Syddjurs 
Kommune, som i stedet får 
Jens Meilvangs hidtidige post 
som næstformand for besty-
relsen. Der ligger ikke noget 
drama bag bestyrelsesroka-
den. Ændringen følger af Re-
no Djurs’ vedtægt. 

»Reno Djurs ejes i fælles-
skab af Norddjurs Kommu-
ne og Syddjurs Kommune. 
Med to ejere er det retfærdigt, 

at vi broderligt deles om for-
mandsposten. I praksis sker 
det ved, at formand og næst-
formand altid er fra hver sin 
kommune, og at formand og 
næstformand bytter plads 
midt i den kommunale valg-
periode«, fortæller Jens Me-
ilvang. 

Formandsskiftet sker på et 
tidspunkt, hvor Reno Djurs er 

i fuld gang med at gennemfø-
re en seks-årig affaldsplan for 
Djursland, som begge kom-
muner vedtog i 2014. Reno 
Djurs’ bestyrelse har i alt seks 
medlemmer. De øvrige med-
lemmer er Mads Nikolajsen 
og Niels Ole Birk fra Norddjurs 
Kommune og Kai Pedersen og 
Kim Lykke Jensen fra Syddjurs 
Kommune.

Ny formand til Reno Djurs
Jens Meil-
vang er nu i 
spidsen for 
bestyrelsen 
i Reno Djurs.

NORDDJURS: Norddjurs Bibliotekers store forårsprogram by-
der traditionen tro på noget for enhver smag – for mænd og for 
kvinder og børn og voksne. Blandt højdepunkter for voksne 
kan nævnes at Ørum bibliotek allerede i januar får besøg af 
den gæve Søren Smed fra Allingåbro, der blev landskendt i 
serien om ”Rigtige mænd” og i Ørsted gæster Jens Andersen 
biblioteket for at tale om sin meget roste Astrid Lindgren bio-
grafi ”Denne dag, et liv”. Derudover kan man i foråret blive 
klog på tendenserne i ny dansk lyrik, få hjælp til computer, få 
sproghjælp, komme på spiludviklerskole, opleve en børnelit-
teraturfestival og lave masser af kreative ting.

BIBLIOTEK

Forårsprogrammet udsendt

GRENAA: Den ugentlige strikkecafé fortsætter på Grenaa Bib-
liotek. Den nye omgang startede mandag 11. januar. Og hol-
des hver mandag kl. 10-12 frem til mandag den 25. april. Strik-
kecafeen er et mødested for alle strikkeinteresserede, der har 
lyst til at mødes over en kop kaffe og sit strikketøj, eller andre 
nørklerier. Strikkecafeen er selvkørende og båret af frivillige 
kræfter, der vil være tilstede i strikkecafeen, når det er muligt. 
Eksisterende strikkeklubber og lignende er også velkommen 
til at møde op. Strikkecafeen foregår på biblioteket ved bor-
dene bag selvbetjeningsmaskinerne.

BIBLIOTEK

Ny omgang mandagsstrik 

SPORT
Af Tommy Loberg Jøns

tolj@berlingskemedia.dk

GRENAA: 52-årige Johnny 
Stausholm - født og opvok-
set i Grenaa - har ikke opgi-
vet drømmen om at deltage 
i verdens hårdeste cykelløb, 
Race Across America (RA-
AM), der over en periode på 
13 dage tilbagelægger 4800 
kilometer, og ved den sene-
ste udgave i sommers sendte 
danskeren Anders Tesgaard i 
koma med et kraniebrud ef-
ter at være blevet ramt af en 
pickup truck om natten.

Det oplyser ingeniøren, 
der til dagligt bor i Ålgård i 
Norge, på sin facebookside.

»I dag, 6/1-2016, har jeg til-
meldt mig deltagelse i årets 
udgave af 24-timers løbet 
Xtreme Melfar 24 på Fyn i 
Danmark under kategori-
en »24 Hour RAAM Mænd«. 

Ved RAAM-kvalifikationen 
skal der indenfor 24 timer 
cykles en minimumdistan-
ce på 400 miles, svarende til 
ca. 645 km og ca. 3500 højde-
meter. Det bliver spændende. 
Mærker sommerfugle i ma-
ven allerede, og det til tros-
ds for årstiden og minusgra-
der udenfor,« skriver Johnny 
Stausholm.

Sidste sommer havde cy-
kelrytteren, der i 2001 var 
involveret i en trafikulykke 
i Norge, hvor han fik ødelagt 
to nakkehvirvler og dagligt 
lever i et smertehelvede, også 
planer om at deltage i Xtreme 
Melfar ved Middelfart. Den 
gang måtte han sætte drøm-
men på standby, da nødven-
dige operationer i begge ar-
me umuliggjorde cykling i 
en periode.

Kvalifikationen køres fra 
lørdag den 4. juni klokken 
10 til søndag den 5. juni klok-
ken 10.

Verdens hårdeste 
cykelløb lokker 

Johnny Stausholm føler sig nu så klar, at han igen har tilmeldt 
sig kvalifikationen til verdens hårdeste cykelløb. Arkivfoto


