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Altid fast mand  
på det lokale hold

Ny tribune AutoC Park Randers Randers Svømmebad Skejby Sygehus

Kvist & Jensen As 
stAtsAutoriserede revisorer

Tronholmen 3 · 8960 Randers SØ · Telefon 8641 2100
www.kvistjensen.dk · randers@kvistjensen.dk

Få styr på tallene 
ring 86 41 21 00

• Fortløbende nummerering
• Stregkoder

• Almindelig tekst  
 • Tegn og logoer

• Arkskæring
• Omspoling 

• Og meget meget mere 

 

TLF. 86 41 99 68  •  www.avoetiketter.dk

ALT INDEN FOR TILTRYK

Kruse Grafisk  |  Holger Danskes Vej 11  |  8960 Randers SØ  |  Telefon 86 43 93 00  |  www.krusegrafisk.dk

Frank løser opgaven!
Jeg gav Frank frie hænder, og vi fik en virkelig flot bog 
ud af det. Han er en dygtig håndværker, der lægger 
sin sjæl i opgaven. Han trykker bl.a. også vores labels 
og udvikler og producerer vores emballage. Selvom vi 
måske ikke skal have mere end 2.000 kasser, er han 
til at snakke med, også med en god pris…

Lars Bendix, grundlægger
Farm Mountain Coffee, Randers

Dit lokale trykkeri
Ring til Frank Kruse på 86 43 93 00 og få  
et kvalificeret bud på din næste trykopgave!

http://www.fbias.dk
http://www.kvistjensen.dk
http://www.avoetiketter.dk
http://www.krusegrafisk.dk


 5 Ni nye Randers-Gazel ler
Igen i år er der fundet 20 Gazeller i Randers. 
11 af dem har været med på listen før, resten er nye.  
Ved et arrangement på Laksetorvet takkede borgmester Claus Omann Jensen de 
fremmødte virksomheder for, at de er med til at skabe job og vækst i Randers. Vi 
har talt med tre af Randers Gazellerne om, hvad de gør, for at skabe vækst i deres 
virksomheder.

 8 Bilen&Bossen: Et genfødt klenodie
 10 Vækstfonden tør hvor andre tøver

Vækstfonden er sat i verden for at yde lån, garantier og kreditter til forretnings-
udvikling og starthjælp, hvor det øvrige finansielle marked er lidt mere tilbagehol-
dende. Men fonden kræver en gennemarbejdet forretningsplan og en kompetent 
ledelse. Nu har Vækstfonden åbnet et afdelingskontor i Randers.

 13 Nye muligheder for fremstillingsindustrien
Randers har været kendt for tung industri og adskillige underleverandører, som 
har måttet erkende, at man ikke kan konkurrere med kineserne på pris. Men så 
kan man så meget andet. Industri Smart Center Randers (ISCR) er et eksempel på 
nytænkning, der kan gøre fremstillingsvirksomhederne mere attraktive.

 14 Minimering af affald kræver viden
 17 Lokale erhvervsmæglere  

med landsdækkende netværk
 19 En fodbold-spiller er også  

et jordnært menneske
 20 Gennemskuelige kontrakter på print og kopi
 21 Fester og frokostordninger
 22 Nyt fra Erhverv Randers 
 24 Jeg dur ikke til at sidde på kontor

Personprofil Divisionsdirektør Michael Christensen, Lemvigh-
Müller [forsidefoto]  Man kan høre på ham, at han er københavner. Endda så 
meget at man næsten kan ane, at han er født og opvokset i tredje baggård med 
lokum i gården. Han havnede dog i det midtjyske og flytter ikke tilbage. 
Hans verden er stål, virksomhedens medarbejdere og så familien. Der er ikke plads 
til så meget andet. Han har dog sat sig et andet mål: Han vil cykle fra Aarhus til 
København. På én dag. Dog først til næste år.

 27 Ajour – kalender – navne – selskaber 
regnskaber – ledighed – boligmarked

Magasinet Randers Biz er effektiv og målrettet kommunikation til 
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger i Randers-
området. 

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19. 

Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og 
journalist Jørgen Peter Thygesen.

Annoncer: Preben Hviid-Hansen, tlf. 86 30 06 19.

Oplag: 2.000 seks gange årligt.

Tryk / distribution: Kruse Grafisk ApS, tlf. 86 43 93 00 / Post Dan-
mark til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer i 
Randers-området samt online udgave til ca. 180 abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 5.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes er hvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
redaktionen. Der må citeres fra magasinet med kildeangivelser efter gældende regler. 
Erhvervsprofilen, klummer og advertorials er 
betalte indlæg.
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Redoffice Kontorsupermarked
Toldbodgade 7 • 8900 Randers • Tlf.: 86 40 59 50 

www.kontorsupermarked.dk

TOTAL- HOVED- OG FAGENTREPRISE

VÆLG EN STABIL OG DYGTIG 
FAGMAND TIL DIN NÆSTE BYGGEOPGAVE
Har du brug for en tovholder?
Så er vi dem, du skal ringe til. 
Har godt samarbejde med andre faggrupper. Husk, 
du kan fratrække arbejdslønnen i skat – også ved 
vinduer, som er lavet på vores maskinsnedkeri. Tlf. 8642 8560

www.hans-kirk.dk

http://www.vam.dk
http://www.kontorsupermarked.dk
http://www.ritek.dk
http://www.hans-kirk.dk
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KOPIPAPIR 
Hvid, 80 g, 500 ark/pk. 
Fast lav pris 29.95 pr. stk. 

 

2495
FAST LAV PRIS 

V/5 PK.

REDOFFICE KAFFE 
Mørkristede bønner. 400 g. 
Fast lav pris 21.95 pr. stk.

 

1995
FAST LAV PRIS 

V/16 PS.

Redoffice Kontorsupermarked
Toldbodgade 7 • 8900 Randers • Tlf.: 86 40 59 50 

www.kontorsupermarked.dk

in dkin dkin dk

FLETKURV 
1 flaske Realzin Zinfaldel Salento 
SEA glasskål i hvid 
Eliza chokolade 9 stk og 3 stænger 
Rørepind chokolade mørk 
Rørepind chokolade lys 
Cocktailmix 500 g

HAR DU HUSKET  
JULEGAVEN?
KIG FORBI SÅ HJÆLPER VI DIG 
- VI HAR ET STORT UDVALG!

ULTRAPRÉS GAVEÆSKE
Varm øl. En unik oplevelse. Varm op, tilsæt 
flødeskum og servér. Inkl 2 glas, 35 cl

329.-

Alle priserne er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, 

prisændringer, leverancesvigt og udsolgte varer.

159.-

Vi er lokale og i øjenhøjde!

Peter Gitte Michael

KONTORARTIKLER, IT, EMBALLAGE, FORBRUGSVARER M.M

http://www.kontorsupermarked.dk
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Randers-Gazeller 2014
Nr. i  

Danmark
Vækst  

i % Virksomhedsnavn By

Omsæt./  
Bruttores.
i 1.000 kr.

Antal  
gazelle
kåringer

180 315,2 Kronjyllands Blik og VVS Aps Randers SV 3.039 1

248 280,9 A1 Consult A/S Randers NV 5.374 1

345 234,9 Ecar Aps Randers SV 1.869 1

470 206,0 Udbyneder Østergård ApS Havndal 4.434 1

499 199,0 Bella Trading Aps Randers SØ 2.278 1

598 180,6 Deco Team A/S Randers SV 9.993 2

667 168,6 Promax Industries Aps Randers NV 6.313 2

709 163,1 SR Food A/S Randers SØ 6.989 3

821 151,9 Taxa Data Aps Randers NØ 2.048 2

829 151,0 Café K Aps Randers 2.836 1

947 139,2 Bolighuset Donsig Aps Randers C 1.641 2

1020 132,6 Wincon A/S Randers SV 24.683 1

1059 129,3 Assentoft Silo A/S Randers SØ 25.891 2

1092 127,4 Randers Jernstøberi A/S Randers NV 14.918 2

1155 121,4 Holvrieka Danmark A/S Randers NØ 43.343 2

1188 118,9 Claba Aps Randers NØ 9.225 2

1200 118,2 Brejnholts Tømmerhandel A/S Randers SØ 264.895 2

1423 104,9 Pack Plast A/S Randers SØ 17.366 3

1482 101,2 Smg Norden A/S Randers SØ 2.869 1

1497 100,6 Rutek A/S Randers SV 12.531 1

Kilde: Dagbladet Børsen.

Ni NyE

 RANdERs- 
 GAzEl lER

Igen i år er der fundet 20 Gazeller i Randers. 
11 af dem har været med på listen før, resten er nye.  
Ved et arrangement på Laksetorvet takkede 
borgmester Claus Omann Jensen de fremmødte 
virksomheder for, at de er med til at skabe job og 
vækst i Randers. Vi har talt med tre af Randers 
Gazellerne om, hvad de gør, for at skabe vækst i 
deres virksomheder.

Sådan defineres en gazelle-virksomhed
A/S eller ApS (Pengeinstitutter er undtaget kravet).
Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kr. i 
bruttoresultat.
Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. 
Regnskabs perioder på under 12 måneder i 
udgangsåret frasorteres. Regnskabsperioder over 12 
måneder i slutåret frasorteres. 
Væksten i omsætningen skal (mellem de enkelte 
regnskabsår) være positiv.
Omsætningen/bruttoresultatet skal (over alle fire år) 
være mere end fordoblet.

http://www.kontorsupermarked.dk
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Det er gået godt for de 
rådgivende ingeniører A1 
Consult siden starten i 2007, 
der alene arbejder med 
rådgivning, vedligeholdelse 
og udvikling af havne og 
vandbygning. Ejerleder Ulrik 
Max Jørgensen har en klar 
idé om hvorfor. „Efter en 
del år i branchen, kunne 

jeg se, der var behov for 
en rådgiver, der reelt var 
helt tæt på kunderne,“ 
fortæller han. „Vores 
mindste konkurrent har 

1.200 medarbejdere, mens 
vi er omkring ti. Vores 
kunder har haft behov for 
en spiller på markedet, der 

var til at få fat i efter klokken 
fire, og som ikke hele tiden 

skiftede medarbejdere.“
„Vi tilbyder noget andet 

end vores konkurrenter, og har 
enormt fokus på at tilbyde noget, 

der skaber værdi hos ham. Det 
handler ikke kun om at have styr 

på det ingeniørmæssige, men 
om at hjælpe med at udvikle 

hans forretning. Det har 
vi meget stort held 

til, og 

derfor også meget gensalg,“ 
fortsætter han og mener samtidig, 
at virksomhedens størrelse er en 
stor fordel. „Mange havne er små 
organisationer, og derfor matcher vi 
hinanden rigtig godt.“ 

„Vi vil ikke bare udvide en havn, 
fordi det er et spændende ingeniør-
projekt, men kigger på, om den 
udnytter arealerne effektivt. Måske 
kan de vente fem år med at udvide 
ved at optimere driften.“ 

Mangler folk
A1 Consult har fokus på projekter 
i Danmark. „Når vi har projekter 
i udlandet, er det fordi vi følger 
vores danske kunder derud, for 
eksempel hvis der skal udvikles en 
udskibnings havn for vindmøller,“ 
forklarer han og fortæller, at mange 
udlandsprojekter er meget store og 
behæftet med en relativ stor økono-
misk risiko.

Ulrik ser generelt lyst på frem-
tiden. „Vores drøm er vi ved at have 
indfriet, og vi er et super godt team. 
Med 10-15 medarbejdere har vi et 
godt overblik, ro og stabilitet, så jeg 
tror ikke, vi skal være flere.“ Konkur-
renterne er også kolleger, fordi A1 
Consult køber ydelser af specialister 
ude i byen, når de selv mangler 
konkrete kompetencer.

Virksomhedens helt store 
problem er at finde kvalificerede 
medarbejdere i et marked, hvor 
der er stor efterspørgsel på 
specialkompetencerne, og der 
ikke uddannes ret mange. „Vi 
siger nej til projekter, fordi vi 
mangler kapacitet og ikke har 
tid. Derfor søger vi folk hele 
tiden.“ Ejerlederen glæder 
sig over, at hans virksom-
hed de senere år, er blevet 
mere synlig i markedet.

VI SKAL udVIkLe  
KuNDENS  

FORREtNING

Randers-Gazeller:
A1 Consult

Ejerleder Ulrik Max Jørgensen, A1 Consult
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Kronjyllands Blik & VVS Aps topper 
med en vækst på over 315 % listen 
over Gazeller i Randers. Opgaverne 
er traditionelt 
VVS og blikken-
slagerarbejde 
og virksom-
heden ejes af 
far – Godtfred 
Vogtman Boel Nielsen – og søn – 
Michael Thinggaard Boel – med 
halvdelen til hver. Michael fortæller, 
at opgaverne spænder fra renove-
ring af ejendomme, tilbygninger, 
bade værelser og til almindelige 
spjældopgaver. „Vi har flest privat-
kunder, men også nogle erhvervs-
kunder, og så er vi underleverandø-
rer til for eksempel tømrermestre.“

Det delte ejerforhold, ser han som 
en fordel. „I det daglige er det nok 
mig, der har mest styring,“ fortæl-
ler Michael, der er 43 år. „Selvføl-
gelig kan der godt være far og søn 
konflikter, men de er glemt efter 
fem minutter. Vores far og søn bånd 
er tykkere end firmaet,“ smiler han. 

De har aftalt, at Godtfred kan sige 
fra, når han en dag ikke længere vil 
fortsætte. 

Service og fag-
lighed er vigtig
„Vi servicerer 
så godt vi kan, 
for det er noget 

af det aller vigtigste,“ slår Michael 
fast. „Mange hører om os ved hjælp 
af mund til mund metoden, så vi 
passer på vores omdømme.“

En del af de 
12 medarbej-
dere har været 
i firmaet længe. 
Det er svært at 
få gode folk, har 
Michael erfaret. 
„Vi har to lærlinge, fordi det er vig-
tigt at oplære nye folk. De er stabile, 
selv om man nogle gange har lyst til 
at bande dem langt væk.“

Et godt råd til andre ejerledere er, 
at de skal kæmpe for det. „Ingen 
kommer sovende til det, og det er 

ikke et otte til fire job. Men jeg glæ-
der mig hver morgen til at komme 
på arbejde, ligesom jeg glæder mig 
til at komme hjem igen til kone og 
børn,“ siger han. „Men man skal i 
hvert fald brænde for det.“

Michael har ingen aktuelle 
udviklings planer, men håber naturlig-
vis, at det bliver ved med at gå godt. 
„Gazelle udnævnelsen er slet ikke 
noget, vi har stræbt efter,“ slutter 
han og fortæller, at det for ham er 
vigtigt, at de holder sig til deres fag 

som de mestrer 
og er gode til.

Selv om SR Food A/S i Uggelhuse 
er blevet Gazelle for tredje gang, 
mener ejerleder Jan Hørby ikke, der 
er en facitliste på at blive Gazelle. 
„Du skal selv-
følgelig have 
de rigtige varer 
på hylderne. 
Men det er et 
spørgsmål om 
overskud og vækst, og det får du 
kun ved at overholde det, du lover 
dine kunder og leverandører,“ siger 
Jan bestemt. „Hvis ikke du gør det, 
kommer du ikke ret langt.“ Så den 
enkle recept hos SR Food er ord-
holdenhed, og at man skal opføre 
sig ordentligt.

„Vi leverer vores produkter til 
detailkæderne og lidt til catering-
branchen, og her skal man ihvertfald 
holde, hvad man lover. Vores kunder 
skal være 100 % sikre på levering til 
tiden,“ fortsætter Jan, og fortæl-
ler, at de selv er nødt til at sikre 
forsyningskæden hele vejen igen-
nem. „Ofte har vores kunder kørt 
kampagner i aviserne, og så skal 
varerne leveres til tiden. Ellers er du 
lynhurtigt ude af markedet.“

Det er knaldhård arbejde
Jan har selv startet virksomheden, 
der i dag tæller seks medarbejdere. 
„Jeg lægger rigtig mange timer 

i det, og det 
bliver jeg ved 
med, så længe 
det er sjovt, 
og vi bevæger 
os i den rigtige 

retning.“ Han rejser også meget i 
forbindelse med jobbet, da en stor 
del af varene er fra Spanien. „Vi fin-
der selv mange af vores produkter i 
udlandet via netværk og på messer. 
Og så udvikler vi også selv nogle 
nye produkter, bl.a. har vi udviklet 
et pizza topping-kit, som passer til 
vores færdige pizzadeje.

Med en 
økonomiuddan-
nelse og en pæn 
erhvervskarriere 
i rygsækken, fø-
ler Jan sig godt 
klædt på, til at 
drive virksomheden. „Jeg styrer det 
selv, og benytter mig af råd givere, 
når det er nødvendigt.“ Derfor 
er der heller ingen professionel 

bestyrelse. „Det har jeg simpelthen 
ikke følt behovet for. Der kan være 
mange forkromede modeller for 
ledelse. Men helt basalt skal du 
spørge dig selv, om du vil det, eller 
om du ikke vil det. Så det er bare 
knaldhård arbejde,“ runder 
Jan af.

Jens Nikolajsen,  
jens@mercatus.dk

  Vi hAR TO læRlinge, 
fORDi DeT eR VigTigT AT 
OPlæRe nye fOlk

  ingen kOMMeR 
SOVenDe Til DeT, Og  
DeT eR ikke eT OTTe  
Til fiRe jOB

  VOReS kUnDeR SkAl 
VæRe 100 % SikRe På 
leVeRing Til TiDen

  helT BASAlT SkAl 
DU SPøRge Dig SelV, OM 
DU Vil DeT, elleR OM DU 
ikke Vil DeT

EN faR OG søn FORREtNING

HOLD HVAD Du LOVeR

Randers-Gazeller:
Kronjyllands Blik & VVS Aps

Randers-Gazeller:
SR Food A/S

Ejerleder Jan Hørby, SR Food A/S
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„For 3-4 år siden fik jeg muligheden 
for at erhverve mig en RV8 fra en 
mand på Falster. Den havde dog 
stået opmagasineret i England stort 
set hele tiden fra 1994 til den dag, 
jeg købte den. Kilometertælleren, 
som jo er i miles, viste omkring 
6.000 km. I dag har den kørt 10.000. 
Så det er da stadig en ny bil,“ for-
tæller Lars Jørgen skipper. 

Det var mens Rover Group ejede 
MG, at ideen opstod om at gen-
føde den legendariske sportsvogn 
MG B, som er verdens næstmest 
solgte sportsvogn nogensinde. Kun 
overgået af Mazda MX5. Dog i et 
opdateret design og med en Range 
Rover V8 motor. Faktisk blev der i 

perioden 1993 til 1995 produceret 
under 2.000 stykker, hvoraf over 
75 % blev eksporteret til Japan. De 
fleste blev dog siden hen reekspor-
teret tilbage til England.

„MG har jo i mange år levet en 
omtumlet tilværelse med skiftende 
ejere. Og jeg mener, at der stadig 
er en lille produktion tilbage. Med 
hensyn til min egen model, så vil jeg 
tro, at der udover min er en enkelt 
eller to yderligere her til lands. I 
hvert fald er der ganske få,“ siger 
Lars, som også fortæller, at hans 
egen kun kommer ud på lande-
vejene, når vejret er ekstra godt  
og kun om sommeren. „Min aller-
første bil var i øvrigt også en MG, 

en MG B, som jeg erhvervede som 
18-19-årig.“

Som uddannet kommis, som han 
selv kalder sin baggrund, har han 
aldrig lært at skrue i en bil. Egentlig 
heller ikke haft lysten til det. Men i 
øvrigt er det også begrænset, hvad 
en meget lidt brugt MG har behov 
for. 

Hjemme på privatadressen har 
han også en Lotus Elan, 1,6 l, Twin 
Cam stående. Også en sjov og 
spændende sag på kun 675 kg fra 
1968 som efter datidens målestok 
var meget hurtig.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Et Genfødt KLENODIE
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for kendere er MG RV8 ren guf. for Lars Jørgen 
skipper, toyota i Randers, der har et blødt punkt for 
engelske sportsvogne, er det hans stolthed blandt 
andre gode modeller i samlingen.

http://www.williamskilte.dk
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ny administrator af Storcenter
Danica Pension, der ejer Randers Storcenter, har 
opsagt administrationsaftalen med Steen & Strøm 
for Randers Storcenter. Det bliver i stedet ejendoms-
forvaltningsselskabet DEAS der fra 1. juli 2015 tager 
over. Aftalen indebærer også, at 12 andre butiks-
centre overgår til DEAD.

folkeskoleelever bygger hus
Skolebøgerne bliver skiftet ud med værktøj og 
bygningsmaterialer, og den lille tabel skal nu stå 
sin prøve ude i virkeligheden. 16 folkeskoleklasser 
fra 3. til 6. årgang skal deltage i projektet ”Byg 
et hus”, hvor eleverne er på besøg på Tradium 
en uge for at bygge et familiehus i skalaen 1:20. 
Projektet er en del af den partnerskabsaftale, som 
Randers Kommune, 3F og Tradium har indgået 
med Dansk Byggeri, der både har fokus på at 
skaffe lærepladser og oplyse eleverne om, hvad 
en erhvervsuddannelse er og kan bruges til.

lavere byggesagsgebyrer
Fra nytår bliver gebyrerne mindre på bygge sager 
i Randers Kommune, der går over til at beregne 
omkostningerne på en anden måde. Efter års-
skiftet vil man i stedet beregne efter, hvor mange 
timer Kommunen skal bruge på den enkelte 
sag. Timesatsen er sat til 580 kr. i timen. Dvs. at 
standardbyggerier uden komplicerede tilføjelser vil 
blive billigere, hvorimod komplicerede byggerier 
må formodes at blive dyrere.
 

lemvigh-Müller årets læreplads
Efter indstilling af lager- og logistikoperatørlæring 
Mikkel Kjær har Tradium kåret Lemvigh-Müller til 
årets læreplads. Ifølge Mikkel Kjær, så tager virk-
somheden godt hånd om eleverne, når det drejer 
sig om selve arbejdsfunktionen og i henhold til 
selve uddannelsen. Hvis han mangler viden og 
indsigt i en del af arbejdsfunktionen, bliver han 
straks flyttet over til den pågældende arbejds-
plads, skriver han blandt andet i sin indstilling. 
Årets læreplads arrangeres hvert år af foreningen 
Danske Erhvervsskoler.

havneudvidelse planlægges
Endelige vedtagelse af tre lokalplaner og et kom-
muneplantillæg, skal bane vejen for en udvidelse 
af Randers Havn mod øst. Ønsket i byrådet om at 
binde byen tættere sammen med vandet for-
udsætter, at de erhvervsmæssige aktiviteter på 
Randers Havn bliver flyttet længere mod øst.
Trafikstyrelsen skal derudover give endelig til-
ladelse til udvidelsen, ligesom havnen skal søge 
dispensation fra forskellige lovgivninger, inden 
udvidelsen kan realiseres.

lærepladser
De lokale håndværksmestre har i årets første seks 
måneder givet 380 elever fra erhvervsskolerne i 
Østjylland en læreplads. Det er 99 pladser mere 
end i samme periode året før. 
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Mg RV8
Producent: Rover Group
Produktion: 1993 – 1995
Produktion: 1.983 styk
Teknik:
Motor: Rover V8
 3,9 l
 190 HK
 5 gear manuel
Vægt: 1280 kg
Topfart: 230 km/t
Acceleration: 0 – 96 km/t (60 
mph) på 5,9 sekunder



I 1992 blev Vækstfonden, der er 
underlagt Erhvervsministeriet, stiftet 
med en egenkapital på 2 mia. kroner. 
I dag udgør egenkapitalen 2,7 mia. 
kroner. Og fonden har i dag mandat 
til at medfinansiere op til alt i alt 7,5 
mia. kroner. Direktør er Christian 
Motzfeldt, og formand for bestyrel-
sen er Carsten Koch. Formålet er at 
hjælpe SMV-segmentet, der består 
af små og mellemstore virksom-
heder, som har svært ved at skaffe 
finansiering til deres vækst- og 
strategiplaner. Med små og mellem-
store virksomheder mener fonden 
virksomheder med op til 250 med-
arbejdere og en 
omsætning på 
372 mio. kroner.

Desuden med-
virker Vækstfon-
den til at skabe 
nye vækstvirk-
somheder ved at stille kapital og 
kompetencer til rådighed.

I december 2013 kom iværksæt-
terlånene til virksomheder under 
tre år. Endelig er fonden involveret i 
rigtig mange ejerskiftelån, hvilket vil 
sige lån i forbindelse med generati-
onsskifte.

Ved at etablere en afdeling i Ran-
ders, kommer man i fysisk forstand 
tættere på virksomheder, banker 
og rådgivere i et område fra syd for 
Aarhus, Herning og Ikast og op til 
Skagen. Fonden har en tilsvarende 
afdeling i Vojens og et hovedkontor 
i Hellerup. 

hjælp til alle typer virksomheder
Erhvervskundedirektør Hans Jørgen 
Østergaard forklarer, at fonden kan 
hjælpe alle brancher. „Vi kan eksem-
pelvis finansiere såkaldte domicil-
ejendomme, produktionshaller samt 
tilhørende maskiner. Også i såkaldte 

udkantsområ-
der. Man kan 
få finansieret 
sin vækstplan. 
Det kan være 
en stærkere 
salgsafdeling, 

eller det kan være, at man ønsker at 
sætte produktionen i vejret. Vækst-
lån er for virksomheder, der er mere 
end tre år gamle,“ fortæller han.

„Når vi skal vurdere en ansøg-
ning, vurderer vi først og fremmest 
forretningsplanen og ledelsen. Er 
begge dele holdbare og realistiske? 

Er ledelsen kompetent nok? Hvis 
den knirker lidt, så skal bestyrel-
sen til gengæld være i stand til at 
kompensere,“ fortæller Hans Jørgen 
Østergaard. „Man kan sige, at vi 
medfinansierer lønsom og risikobe-
tonet vækst og tager den yderste 
risiko og sætter renten derefter.“

I 2014 hjælper Vækstfonden 
erhvervslivet med 1,3 mia. Til næste 
år runder man formentlig 1,5 mia. 
kroner. Bankerne kommer så nok 
med et tilsvarende beløb.

Vækstkautioner
Vækstfonden kautionerer for lån, 
garantier og kreditter til forretnings-
udvikling i penge- og andre finan-
sieringsinstitutter. På den måde kan 
virksomheder og iværksættere få 
adgang til en lånefinansiering, som 
de ellers ikke ville kunne opnå. Kau-
tionen dækker lån og kreditter op til 
2 mio. kroner og dækker op til 75 % 
af bankens tab efter sikkerheder og 
øvrige kautioner. Vækstkautioner har 
en løbetid på op til 10 år.

Vækstfonden er sat i verden for at yde lån, garantier og kreditter til 
forretningsudvikling og starthjælp, hvor det øvrige finansielle marked er lidt mere 
tilbageholdende. Men fonden kræver en gennemarbejdet forretningsplan og en 
kompetent ledelse. nu har Vækstfonden åbnet et afdelingskontor i Randers.

VækstfOnden tøR  
HVOR ANDRE tØVER

Da Lars Hansen, tidligere admini-
strerende direktør i STARK, sam-
men med flere investorer i sommer 
overtog det gamle VVS- og værk-
tøjsfirma, Boldsen A/S, der havde 
været nede og vende efter finanskri-
sen, var det egentlig med en smule 
skepsis, at han henvendte sig til 
Vækstfonden. For hvad kunne sådan 
et offentligt foretagende hjælpe et 
dynamisk erhvervsliv med. Især når 
det skulle gå stærkt?

„Men de var kvikke, lynhurtige på 
bolden. De var faktisk til stede fra 
dag et. Vi præsenterede en gen-
nemarbejdet forretningsplan. De er 

LynhuRtIG  
På BOLDEN
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  Vi MeDfinAnSieReR 
lønSOM Og RiSikOBeTOneT 
VækST Og TAgeR Den 
yDeRSTe RiSikO

Administrerende direktør Lars Hansen, Boldsen A/S
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firma fyrer Randers kommune
Fjordens Service, der har gjort rent hos kommu-
nens ældre borgere, har besluttet at sige fra over 
for videre samarbejde med kommunen. Det har 
betydet, at rengøringsfirmaet har fyret fem af 13 
ansatte. Sidste år sænkede kommunen timepri-
sen fra 191 kroner til 161, og nu forlyder det, at 
denne pris skal yderligere 30 kroner ned. Dermed 
mener ejeren af Fjordens Service, Heidi Lundberg, 
at forretningen ikke længere kan løbe rundt. Nu 
håber hun på, at hun kan få flere opgaver i den 
private sektor, så anmeldte fyringer kan undgås. 

ny afdeling hos Tradium
Tradium Retail & Management hedder den nye 
afdeling, og den beskæftiger sig med detailud-
dannelser og lederkurser. På detailsiden tilbydes 
elevuddannelser på alle niveauer og tilpasset den 
enkelte virksomheds behov. Undervisningsteamet 
har flere års praktisk og teoretisk erfaring og er 
sammensat af specialister inden for detailhandel, 
ledelse, organisations- og salgspsykologi. Men 
også den ledelsesmæssige opgave bliver mere 
og mere komplekst, og der tilbydes metoder 
og værktøjer, der matcher fremtidens ledere. 
Strategi og kommunikationsledelse, organi-
sationspsykologi og kultur – foruden kurser i 
bestyrelsesarbejde er nogle af fagene. Tradium 
Retail & Management er i et samarbejde med 
Erhvervs akademi Dania. Alle lederuddannelser 
kan tilrettelægges enten som AMU-kurser eller 
som akademiuddannelser. 

handelsøkonomer får job
Mens nogle må gå arbejdsløse længe efter at 
have fået deres eksamensbevis, er handels-
økonom en af de uddannelser med mindst 
arbejdsløshed. Nye tal fra Uddannelses ministeriet 
viser, at kun 8,4 procent af de nyuddannede 
er ledige et halvt år efter, at de har fået deres 
eksamens bevis i hånden. Det gør det til landets 
sjette bedst placerede uddannelse på listen. 
Uddannelsen er meget praksisnær med et års 
teori med speciale i salgsledelse efterfulgt af otte 
måneders lønnet praktik.

Miljøvenlige lastbiler
Bach & Pedersen Fragt A/S har investeret i yderli-
gere 11 nye miljøvenlige Mercedes-Benz lastbiler, 
der er udstyret med motorer, der opfylder EU‘s 
seneste miljøkrav. Bilerne har indbygget et GPS 
styret gearskifte, som automatisk kan regulere 
brændstofmængden efter vejens aktuelle stignin-
ger og forløb. 

Skiltepolitik i høring
Miljø- og Teknikudvalget har sendt en skilte politik 
i høring. Den teknologiske udvikling, og den deraf 
følgende mulighed for at opsætte forskellige 
former for elektroniske skilte og skærme, har 
medført et behov for at revidere Randers Kommu-
nes skilte politik. Der er offentlig høring til og med 
onsdag den 10. december 2014.

VækstfOnden tøR  
HVOR ANDRE tØVER

meget fleksible, og jeg husker at et 
af de afsluttende møder, vi havde 
med erhvervskundechef  Henrik 
Larsen, fandt sted kl. 6.30 om mor-
genen. Det finder vi ud af, sagde 
han. Og i løbet af kort tid havde vi 
fået sagen på plads,“ fortæller Lars 
Hansen.

„Det, jeg også vil rose Vækst-
fonden for, er den åbenlyse inte-
resse for virksomheden. For dem 
handlede det ikke om, at nu skulle 
de låne penge ud. De var også 
interesserede i selve virksomheden 
fremadrettet. Så vi holder dialogen 
gående, for vi vil gerne have fonden 

med i vor videre ekspansion. Mit 
gode råd er, at man tager Vækstfon-
den med fra starten, hvis man har 
en ordentlig forretningsplan med en 
vækststrategi.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Erhvervskundedirektør Hans Jørgen Østergaard, Vækstfonden
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Ifølge projektmanager Erik Poulsen, 
ISCR, var det Flemming Werk, VSB 
Industri- og Stålmontage A/S, der 
for et par år siden i et samarbejde 
med Randers Kommune, udviklede 

ideen om at øge 
virksomhedernes 
konkurrencekraft 
ved at tænke 
i samarbejder, 
effektivitet og hel-
heder. Udgangs-

punktet var, at store og globale virk-
somheder hellere ville have færre 
underleverandører mod til gengæld 
at få kvalitet, leveringssikkerhed og 
en højere værditilvækst. Det betød, 
at underleverandører, der tidligere 
havde konkurreret med hinanden, 
nu skulle til at se på hinandens 
spidskompetencer med det mål at 
skabe de bedste tilbud i fællesskab. 
Hvor der for eksempel tidligere var 
fire virksomheder, der kæmpede om 
den samme ordre, kan man nu med 
fordel samarbejde om at løse opga-
ven og dermed øge muligheden for 
at få ordren i hus.

ISCR er finansieret af Fornyel-
sesfonden, Region Midtjylland og 
Randers Kommune. Endelig betaler 
den enkelte virksomhed 10.000 kr. 
årligt i kontingent. Beløbet supple-
res med værdien af det tidsforbrug 
den enkelte virksomhed lægger i 
projektet. 

Det skal være lettere
„For de store, internationale 
virksomheder skal underleverandø-
rerne opleves som én leverandør.“ 
forklarer Erik Poulsen. „Og så skal 
lønandelen i slutproduktets pris ned 
for at forbedre konkurrencekraften.“

Han henviser til Bosal-Sekura 
Industries A/S, der skræddersyr 
førerkabiner til de enkelte maskiner. 
„Kabinerne er spækket med udstyr 
i form af gulvtæpper, aircondition, 
GPS og diverse anden elektronik. 
Ved at levere samlede løsninger har 
Bosal løftet sin placering i værdikæ-
den og derved forbedret sin position 
som central leverandør,“ fortæller 
han.  

forretningsudvikling  
og strategiplaner
Erik Poulsen hjælper med at identifi-
cere problemstillingen og klarlægge 
virksomhedernes sammensætning 
og de værdiskabende elementer og 
ressourcer. Når det er gjort, kom-
mer der eksempelvis en ekstern 
specialist og hjælper med at udvikle 
virksomhedens strategiplan. Indtil 
videre har otte virksomheder fået 
lavet strategiplaner.

„Det er vigtigt, at virksomhederne 
begynder at tænke anderledes. De 
skal fokusere på at forbedre deres 
effektivitet og produktivitet samtidig 
med at de udvikler deres fremti-
dige strategier. 
Industri Smart 
Center Randers 
skal være et 
globalt best 
practice eksem-
pel på, hvordan 
industriel produktion kan fastholdes 
og udbygges i et højtlønsområde. 
Og så arbejder vi jo i det lange 
perspektiv. Vi skal være bedre til at 
samarbejde, sælge os selv og se ud 
i den store verden.“

I netværket er der lagt forskellige 
andre aktiviteter ind. Blandt andet 
bliver der sat nogle minikurser i 
gang. „På den måde lærer virksom-
hederne også hinanden bedre at 
kende. En vigtig del af opgaven går 
jo også ud på at skabe tillid blandt 
medlemmerne, så der eventuelt kan 
opbygges samarbejder.“

flere virksomheder ønskes
Erik Poulsen fortæller, at der pt. er 
ca. 30 virksomheder i ISCR. „Men vi 
skal gerne lidt højere op; men om-
vendt går vi også efter kvalitet frem 
for kvantitet. Vi ved jo, at der rundt 
omkring i området, og her tænker 
jeg ikke kun på Randers Kommune, 
er virksomheder, der har potentialet 
til at forandre og udvikle sig.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Randers har været kendt for tung industri og adskillige underleverandører, 
som har måttet erkende, at man ikke kan konkurrere med kineserne 
på pris. Men så kan man så meget andet. Industri smart Center 
Randers (IsCR) er et eksempel på nytænkning, der kan gøre 
fremstillingsvirksomhederne mere attraktive.
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  Vi SkAl VæRe BeDRe Til 
AT SAMARBejDe, Sælge OS 
SelV Og Se UD i Den STORe 
VeRDen

  en VigTig Del Af 
OPgAVen gåR jO OgSå UD 
På AT SkABe TilliD BlAnDT 
MeDleMMeRne



nye MuLIGhedeR  
FOR FREMStILLINGSINDuStRIEN
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Projektmanager Erik Poulsen, Industri Smart Center Randers



„Vi har i en del år høstet erfarin-
ger med at bearbejde kabler i alle 
størrelser, elektronik, forskellige 
plastiktyper, printplader, metaller – 
og meget andet. Det er vi egentlig 
blevet rigtig gode til. Vore kunder er 
store kunder og andre genbrugsvirk-
somheder. Vi har tilegnet os bety-
delig viden og erfaring på området 
og vi har efterhånden, som tiden er 
gået, kunnet se 
interessen og 
behovet for at 
indgå i samar-
bejdsrelationer 
med kommu-
nerne. Det er 
her, vi tror, at 
vores fremtid 
ligger,“ siger Kim Dalsgaard, der er 

medejer af Dansk Affaldsmini-
mering ApS i Langå.

Meget kan  
genbruges
„Hvis man vil undgå 
at brænde affald 
af eller grave det 
ned, skal der tæn-
kes kreativt. Vi er 

i gang med at udvikle en metode, 
hvor vi kan gøre plastikprodukter 
CO2-neutrale, og som så kan genan-
vendes i en ny produktion. Det er en 
opgave, som vi endnu ikke er fær-
dige med. I et samarbejde med en 
virksomhed i Ølgod har vi fundet ud 
af, at vi kan støbe genbrugsmateria-
let. Som en prøve har vi produceret 
en parkbænk med bord, som består 

af et galvanise-
ret understel og 
25 forskellige 
plastiktyper,“ 
siger Kim.

„Et andet 
projekt går ud på 
at komprimere 
og forhåbentlig 

genanvende gammelt isolerings-
materiale, som kan være både 
glasuld, stenuld og træuld. Vi har 
en maskine, som kan nedbryde 
og genanvende disse produkter. 
Tanken er faktisk, at vi kan opstille 
disse maskiner på kommunernes 
genbrugspladser. Så kan borgerne 
selv komme isoleringen i maskinen. 
Til orientering kan jeg sige, at når 30 
kbm isoleringsmateriale er kommet 

MINIMERING AF AFFALD  
 kRæVeR VIden

en virksomhed i Randers kommune, 
der blandt andet sorterer og 

håndterer plastik og metaller, 
har taget skridtet videre og er nu 

blevet et stærkt kort som rådgiver 
og samarbejdspartner over for 

kommuner og deres affaldsprojekter.
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Medejer Kim Dalsgaard, Dansk Affaldsminimering ApS

  hViS MAn Vil UnDgå 
AT BRænDe AffAlD 
Af elleR gRAVe DeT 
neD, SkAl DeR TænkeS 
kReATiVT
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igennem har man et slutprodukt på 
1 kbm, der nærmest ligner mel. Det 
prøver vi at finde genanvendelse for 
sammen med vore kommuner. Kan 
det bruges i hulmure igen? Vi ved 
det endnu ikke,“ siger han. 

Mere samarbejde
„Hvis man vil videre med genind-
vinding, så tror jeg på samarbejde. 
Jeg synes, at vi er kommet et 
stykke med kommunerne. Men jeg 
er også sikker på, at der sidder folk 
rundt omkring med en specialviden 
omkring bestemte produkter eller 
produktionsmetoder. Dem vil vi 
da også gerne 
tale med. Vi har 
vist, at vi kan 
en del. Men der 
er et stykke vej 
endnu,“ siger 
Kim Dalsgaard fra Dansk Affaldsmi-
nimering, Langå.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

MINIMERING AF AFFALD  
 kRæVeR VIden

Parkbænk og bord med galvaniseret understel

Omdanne isoleringsmateriale til pulver

PVC kobber og ledningsmaterialer
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  Vi hAR ViST, AT Vi kAn 
en Del. Men DeR eR eT 
STykke Vej enDnU



„Jeg mener, at vi kan sige, at vi har 
en stor og loyal kundekreds,“ siger 
den ene af ejerne, Jesper Bruun 
Fangel. „Hovedsagelig fordi vi i en 
meget lang årrække har interesseret 
os for hele erhvervsmarkedet, og 
sætter en ære i et højt serviceni-
veau i alle kroge af vort marked.“

kunderne profiterer  
af kædesamarbejdet
„Nybolig Erhverv er den største 
erhvervsmæglerkæde i Danmark, 
og det er vi for 6. år i træk. Vi er 
overbeviste om, at det er fordi, vi 
driver vore butikker som selvstæn-
dige virksomheder uden topstyring 
fra kæden. Vi ejer selv butikkerne, 
samtidig med at vi har fordelen 
af den fælles identitet, den fælles 
markedsføring og det netværk, der 
følger med at være 25 erhvervs-
butikker på landsplan. Det betaler 
vi en royalty for,“ forklarer Morten 

for nybolig erhverv Randers-Viborg-skive er hårdt arbejde, 

ordentlighed, stor erfaring og veluddannede medarbejdere 

en stor og vigtig del af deres succes i markedet for 

erhvervsejendomme. som selvstændige erhvervsmæglere er 

ejerne, Jesper Bruun fangel og Morten Lundhøj, kommet 

gennem finanskrisen med flotte resultater. Og med 

deres store markedsandel ser de frem til den kommende 

konjunkturstigning.
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Indehavere Morten Lundhøj og Jesper Bruun Fangel, Nybolig Erhverv Randers-Viborg-Skive



Lundhøj, der gør opmærksom på, at 
man i fællesskab blandt andet har 
udviklet professionelle værktøjer til 
vurdering af erhvervsejendomme. 
Selv har de ud-
viklet et værktøj, 
der kan synlig-
gøre finansierin-
gens påvirkning 
på drift, likviditet 
og balance 
for den ønskede årrække for en 
ejendom. Værktøjet har resulteret i 
flere større handler. Nybolig Erhverv 
kæden har i dette efterår udarbejdet 
endnu en markedsrapport om udvik-
lingen af det professionelle ejen-
domsmarked – region for region.

lokalkendskab og  
fingerspidsfornemmelse
„Vi kan give kompetent sparring, 
uanset om det drejer sig om køb 
eller salg af en eller flere erhvervs-
ejendomme, sale & lease back, 
porteføljemanagement, udlejning 
eller finansiering. Jeg tror, at det 
er vort brede og forskelligartede 
erfaring kombineret med et solidt, 
lokalt markedskendskab, der får 
kunderne til at banke på. Og så 
trækker vi på vort stærke netværk i 
kæden, så vi kan udnytte kendska-
bet til udviklingen i hele landet. Det 
er en stor fordel for os, når vi skal 
rådgive i komplekse eller landsdæk-
kende ejendomssager,“ konstaterer 

Jesper. „Jeg vil tro, at vore ydelser 
er baseret på ca. 60 % salg, ca. 25 
% udlejning og ca. 15 % vurdering 
og rådgivning.“

Produktpa-
letten er stor: 
Produktions-
ejendomme 
og lager-
ejendomme, 
kontorejen-

domme og butiksejendomme, inve-
steringsejendomme og projektejen-
domme boligudlejningsejendomme 
og andelsboliger, 
virksomheder og 
igangværende 
forretninger – 
foruden er-
hvervsgrunde og 
nybyggeri.

I de tre butik-
ker i Randers, 
Viborg og Skive 
er der i alt syv medarbejdere inkl. de 
to ejere. Alle har en ejendomsmæg-
leruddannelse og er medlemmer af 
Dansk Ejendomsmæglerforening og 
har dermed også en god, teoretisk 
baggrund, der konstant opdateres 
med interne og eksterne kurser.

Bred erhvervsbaggrund  
og stor erfaring
Jesper Bruun Fangel er 54 år, 
uddannet i Andelsbanken i Vejle i 
1980. Senere kom han til Køben-

havn og Horsens, og siden 1984 har 
han kun arbejdet med erhvervskun-
der. I 1995 kom han til Home Er-
hverv i Aarhus, og i 1998 til Nybolig 
Erhverv kæden, hvor han har været 
i Viborg og Aarhus inden han i 2004 
kom til Randers som ansat chef. I 
forbindelse med købet af Nybolig 
Erhverv Viborg i 2005 indtrådte han 
som medindehaver. I 2008 etable-
rede firmaet en afdeling i Skive.

Morten Lundhøj er 42 år, uddan-
net hos Grundfos i Bjerringbro i 
begyndelsen af 90’erne. Han tog en 

HD i afsætning 
fra Handelshøj-
skolen i Aarhus 
og senere en 
ejendoms-
mægler- og 
valuaruddan-
nelse. Han blev 
erhvervsmægler 
i Aarhus i 1998, 

og kom til Nybolig Erhverv kæden i 
1999, hvor han har været i Viborg og 
Aalborg, inden han i 2009 indtrådte 
som medindehaver i Randers-
Viborg-Skive. Firmaet ejes 50/50 
af Jesper Bruun Fangel og Morten 
Lundhøj.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

LOKALE ERHVERVSMæGLERE MED 
Landsdækkende 

netVæRk

www.randersbiz.dk · nov/dec 2014 17Advertorial

  Vi TRækkeR På 
VORT STæRke neTVæRk 
i kæDen, Så Vi kAn 
UDnyTTe kenDSkABeT 
Til UDViklingen i hele 
lAnDeT

  Vi SæTTeR en æRe i 
eT højT SeRViceniVeAU 
i Alle kROge Af VORT 
MARkeD
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Min fornemmelse siger mig, at 
mange mennesker betragter pro-
fessionelle fodboldspillere som et 
egenartet folkefærd, der er svær at 
komme i nærheden af. Som lever 
en isoleret tilværelse fjernt fra alle 
de daglige trumme-rummer, som vi 
andre jordiske sjæle slås med.

Sådan en fornemmelse har jeg 
sådan set også selv. I hvert fald når 
det gælder internationale superstjer-
ner med egoer, der er omtrent lige 
så store som deres ugeløn. Og med 
en ugeløn, der groft sagt svarer til, 
hvad vi almin-
deligt dødelige 
tjener på et helt 
arbejdsliv…

Men når vi 
kigger på den 
danske – og 
for mit eget 
vedkommende randrusianske – fod-
boldverden er mentaliteten en hel 
anden. Her er spillerne nemme at 
komme i kontakt med. De er meget 
nede på jorden, ikke mindst fordi 
de er bevidste om, at de selv har et 
ansvar for, at folk overhovedet gider 
bruge tid og penge på at se dem 
udfolde sig på grønsværen i løbet af 
en sæson i Superligaen.

Og her taler jeg om et ansvar for at 
være dem, de er; at vise omverden, 
at de også i det daglige skal have 
vasket op, skifte ble på de mindste 
og alle de andre „sure pligter“, som 
vi støder på hver eneste dag.

Det forsøger Randers FC i disse 
dage at skildre i en række humori-
stiske og (selv)ironiske kampagner, 
hvor budskabet ikke er at fortælle, 
at Mads Agesen også skifter ble 
på lille Ella Sophia på fire måne-
der – men at fortælle, at vi nok alle 
sammen drømmer os til noget mere 
behageligt, når vi er i gang med 
støvsugeren eller andre tidsrøvende 
gøremål.

Og formålet med tilskuerkampag-
nen er såre enkel – vi vil gerne have 
endnu flere tilskuere på AutoC Park 

Randers! Og 
drømmer man 
om et par timers 
hyggelig adspre-
delse, der oser 
af spænding, 
fællesskab og 
entusiasme kan 
valget næppe 

være mere nærliggende end en 
Superliga-kamp i Randers.

Vi synes selv, at vi i denne sæson 
spiller det bedste fodbold, et Ran-
ders FC-hold endnu har præsteret 
– og det mener langt størstedelen af 
medierne også, både den lokale og 
den landsdækkende.

Hvis du ikke hører blandt de 5.000 
trofaste, der dukker op hver gang, 
så håber jeg, at du blot en enkelt 
gang vil prøve fodboldoplevelsen i 
Randers; vi kan tilbyde Danmarks 
nok mest moderne stadion, entréen 
er billig, børn kommer ind for blot 

20 kroner. Du kan bestille luksus-
versionen i en Sky Lounge. Eller du 
kan købe den traditionelle stadion-
platte på „den billige langside“!

Oplevelsen bliver endnu bedre, jo 
flere vi er samlet. Jo større sup-
porten er, des større er chancen for 
yderligere sportslig succes. Og hvis 
den sportslige succes bliver større, 
bliver opbakningen også tilsvarende 
større. Så din tilstedeværelse næste 
gang, Randers FC spiller i Super-
ligaen på AutoC Park Randers, tæl-
ler meget i dette hjælp-til-selvhjælps 
princip!

Næste – og sidste mulighed – i 
denne efterårssæson er fredag den 
5. december, når vi kl. 18.30 får  
besøg af SønderjyskE. Der kan  
købes gebyrfri billetter online på 
www.billetter.randersfc.dk og på 
samme side kan du i øvrigt også 
købe den perfekte julegave – eller 
selv ønske den: Et sæsonkort til 
forårets otte hjemmekampe, der 
byder på kampe mod blandt andre 
FC København, Brøndby IF, AaB, FC 
Midtjylland og Hobro IK!

Vel mødt på AutoC Park Randers!

Af Hans-Peter Rasmussen, admini-
strerende direktør, Randers FC

En fodbold-
spillEr Er  
også Et 
JORdnæRt 
Menneske
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Agesen 
og baby 

+ doven kone

Vil du ik’ oss’ hellere 

på stadion?

Køb sæsonkort
- den perfekte julegave

Drop bleskiftet! - kom på AutoC Park

Kan købes online på www.billetter.randersfc.dk

- den perfekte julegave

Drop bleskiftet! - kom på AutoC Park

Voksen 600,-

Pensionist 400,-

Børn fra 160,-

Voksen 600,-
Voksen 600,-
Voksen 600,-
Voksen 600,-
Voksen 600,-
Voksen 600,-
Voksen 600,-
Voksen 600,-
Voksen 600,-
Voksen 600,-
Voksen 600,-

  jO STøRRe 
SUPPORTen eR, DeS 
STøRRe eR chAncen fOR 
yDeRligeRe SPORTSlig 
SUcceS
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 GENNEMSKuELIGE KONtRAKtER  

på pRInt OG kOpI

To garvede kopimaskinesælgere, 
Søren Bundgaard og Carsten Dahl, 
med lokal forankring i Randers, 
havde fået nok af branchens måde 
at håndtere kunderne på. De havde 
fået nok af det flossede image og 
de smarte sælgere, der alene tæn-
ker på at få gode og lukrative ordrer 
i hus.

Til sælgernes undskyldning kan 
man da sige, at de skal nå nogle 
skyhøje dækningsbidrag til deres 
virksomheder, men det kan kun-
derne naturligvis ikke leve med, 
siger Carsten og Søren.

„Vi har kendt hinanden i mange 
år, og vi havde jævnligt diskuteret, 
om ikke man kunne leve af at sælge 
eller lease kopi- og printmaskiner ud 
på ordentlige vilkår samtidig med, 
at vi kunne tjene en anstændig løn. 
Og uden at et stort kopifirma også 
skulle have snablen ned i kassen. 
Det handler faktisk også om etik og 

moral. Så vi startede for os selv i 
januar måned under navnet Doku-
partner,“ fortæller Carsten.

„Dokumenthåndtering skal være 
gennemskuelig. Det er den generelt 
ikke. Dokupartner går ud i virksom-
hederne og laver en gennemgri-
bende og helt realistisk analyse af 
virksomhedernes forbrug af kopi og 
print. Det dokumenterer vi, og ud 
fra det, så rådgiver vi kunden om 
den bedste løsning. Og den holder,“ 
garanterer Søren og fortæller, at hos 
dem får kunderne en ordentlig og 
gennemskuelig kontrakt i hænderne.

„Hos os betaler man efter det 
faktiske forbrug til en fornuftig pris. 
Vi kan som regel spare kunderne for 
mellem 25 – 50 %. Vi har dokumen-
tationen, og hvis man ikke tror på 
den, så prøv os,“ siger de.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Søren Bundgaard og Carsten Dahl, Dokupartner
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festeR OG  
fROkOstORdnInGeR

Kevin Pindstrup Nielsen står bag det nye 
cateringfirma NORevent, der laver nordisk 
mad ud af huset. Det kan f.eks. være 
frokostordninger, firmafester eller receptio-
ner i virksomheden eller private fester og 
andre arrangementer. Kevin brænder for 
den nordiske madkultur, friske råvarer og 
en kvalitet helt i top.

Sund og varieret mad skabt af en 
madglad kok på 24 år med erfaring fra 
blandt andet Hotel Randers, Fladbro Kro og 
Kähler i Tivoli.  Han har længe drømt om at 
få sit eget produktionskøkken og lave den 
mad, han selv er vild med.

„Pludselig fandt jeg en gammel slag-
terforretning, som relativt nemt kunne 
bygges om til et professionelt, moderne 
køkken. F.eks. stod her i forvejen en stor 
rygeovn, så vi kan ryge alle vores ting selv. 
Vi laver alt fra bunden, vi både sylter, bager 
og koger. Det er her jeg skiller mig ud. Min 
personlighed er i maden. Vi anretter selv 
maden, og det ender tit lidt anderledes. 
F.eks. indeholdt en dessert i sidste uge en 
lille pippette med havtornejuice, som man 
selv skulle dryppe ud over retten.

Mange tror, det bliver for dyrt at sætte 
mig på virksomhedens frokostordning. 
Men fordi vi laver god mad skabt af lokale 
og ikke mindst sæsonens råvarer, også tit 
atypiske grøntsager, holder budgettet. Og 
jeg er f.eks. også med på bare at levere 
frokosten hver fredag, hvis det er det, der 
er behovet,“ smiler han.

NORevent har lige nu fokus på julefro-
koster og nytåraften, hvor Kevin også har 
tænkt lidt utraditionelt...

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
Kevin Pindstrup Nielsen, NORevent
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klUMMen:

 Nyt FRA  
 eRhVeRV RandeRs 
Nu går vi snart ind i et nyt år, og jeg 
sidder ikke i direktørstolen ret me-
get længere. Derfor vil jeg i denne 
udgave af Randers Biz se både lidt 
bagud og fremad.

Erhverv Randers har nået ret 
meget i 2014. Vi har skiftet navn, vi 
er flyttet op på 
Business Park 
Randers, og vi 
har lavet om i 
vores organisa-
tion. Til trods for 
alt dette mener 
jeg bestemt, 
at vi i 2014 har 
fundet tid til 
at påtage os rigtig mange gode, 
erhvervsfremmende tiltag til gavn 
for de lokale virksomheder her i 
Randers Kommune.

Blandt de mange opgaver og 
initiativer vi har sat i gang vil jeg 
specielt nævne to som vigtige. Den 
ene er samlingen af byens interes-
seorganisationer, og den anden 
er markedsføring af Randers som 
erhvervsdomicil.

 Initiativet med at skabe en ny 
fælles interesseorganisation bliver 
en af den nye direktørs første og 

største opgaver. Dette initiativ 
skal være med til at samle byens 
interessenter samt koordinere og 
strømline de mange ressourcer, 
der skal fremstille Randers som 
et attraktivt sted at bo, arbejde og 
starte virksomhed. Organisationen 

kommer til at 
hedde Business 
Randers.

Der vil 
ligeledes også 
fremover være 
en øget indsats 
på markeds-
føringen af 
Randers. Her 

skal vi have fokus på Randers som 
den hele by med job, uddannelser, 
kultur, natur og sundhedspleje. Det 
vil vi i Erhverv Randers gerne være 
med til at kommunikere ud.

Disse initiativer er vigtige for hele 
Randers. En ny slagkraftig organi-
sation, der kan samle vores stærke 
lokale kræfter i en enhed. Dette 
vil bevirke at vi sammen kan slå 
hårdere og derfor også have større 
chance for at tiltrække både gode 
borgere og succesfulde virksomhe-
der til byen.

Jeg er stolt af at kunne have 
kaldt mig direktør i Erhverv Ran-
ders, fordi jeg mener, at vi i dag 
kan holde hovedet højt og sige, at 
vi faktisk gør noget for det lokale 
erhvervsliv. Samtidig mener jeg, 
at det nu er på tide at give stafet-
ten videre til en anden, der kan 
være samlingspunktet for at skabe 
vækstmuligheder for det lokale 
erhvervsliv. Jeg vil til sidst have lov 
at takke alle vores samarbejdspart-
nere for den indsats de har gjort for 
at fremme det lokale erhvervslivs 
muligheder, og håber, at Erhverv 
Randers også i fremtiden vil være 
et sted, hvor erhvervsfolk kan mø-
des og skabe udvikling og vækst.

eRhVeRV RAnDeRS

Uffe færch
Direktør Erhverv Randers

  jeg MeneR, AT 
Vi i DAg kAn hOlDe 
hOVeDeT højT Og 
Sige, AT Vi fAkTiSk gøR 
nOgeT fOR DeT lOkAle 
eRhVeRVSliV
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erhverv Randers har formidlet et samarbejde mellem den traditionsrige Randers-
virksomheden dan dRyeR og erhvervsakademiet danIa. uddannelsesinstitutionens 
studerende med speciale i marketing skal hjælpe med at udtænke dan dRyeRs 
marketingstrategi for et nyt produkt.
Det er ikke altid man internt i en 
virksomhed kan se, hvordan der kan 
tænkes nyt i forhold til marketing 
eller produktudvikling. Det bliver 
ofte til at „vi gør, som vi plejer“. 
Derfor kan det være en god ide at 
samarbejde med en uddannelsesin-
stitution.

„I Erhverv Randers er vi meget 
optaget af at skabe forbindelse 
mellem virksomheder og uddan-
nelsesinstitutioner på alle niveauer. 

Vi snakker for eksempel med alt fra 
folkeskoleklasser til universiteterne 
i Århus og Aalborg,“ siger erhvervs-
konsulent Keld Christiansen.

DAN DRYER er i gang med at 
lægge sidste hånd på et nyt pro-
dukt, og i den forbindelse fik man 
gennem Erhverv Randers sat et 
samarbejde med Erhvervsakademiet 
Dania i gang.

Erhverv Randers var med på præ-
sentationsdagen og der blev taget 

rigeligt med noter fra Dan 
Dryers to medarbejdere 
under fremlæggelserne fra de 
studerende.

Hele projektet er lavet 
i et Uge 47-regi. Uge 
47 er den officielle 
vækst- og iværk-
sætteruge i hele 
Danmark.

VækstfORuM  
BLIVER tIL  
ERHVERV RANDERS
erhverv Randers har i en længere periode været i dialog 
med erhvervsnetværket Vækstforum om en sammenlægning. 
sammenlægningen er nu en realitet, og det skaber stor 
tilfredshed hos begge parter.

Bliv medlem af  
erhverv Randers

Bliv en del af vores 
virksomhedsnetværk med over 450 

medlemsvirksomheder og bliv inviteret 
til spændende virksomhedsture og 

aktuelle temaarrangementer.

Se mere og meld dig ind på 
www.erhvervranders.dk

Erhverv Randers har længe gået 
med en drøm om at samle flere 
af de interesseorganisationer, der 
findes indenfor Randers Kommune 
til en enhed. Det første skridt i den 
retning blev taget med integrationen 
af Vækstforum ind i det randrusian-
ske erhvervsråd.

„Vi er meget glade for, at Vækst-
forum vil sammenlægges med os. 
Det er en tillidserklæring som for-

pligter, og det skal vi leve op til med 
både et stærkt, fremtidigt netværks-
arbejde og vores stadige fokus på 
vækst i Randers,“ siger direktør i 
Erhverv Randers, Uffe Færch.

Også i Vækstforum var der glæde 
over fusionen, som man mener, 
vil være med til at styrke Randers i 
fremtiden.

„Vi kunne godt have videreført 
Vækstforum, men spørgsmålet var, 

om ikke det gav bedre mening, 
at vi gjorde det gennem Erhverv 
Randers. Så i stedet for at konkur-
rere om de samme virksomheders 
opmærksomhed, så kan vi nu 
sammen skabe grobund for et godt 
netværk og sund vækst i Randers,“ 
siger tidligere formand for Vækstfo-
rum, Stig Ulrichsen.

Sammenlægningen gennemføres 
officielt fra 1/1-2015.

ERHVERV RANDERS  
LAVER saMaRBeJde 
MED uddanneLseRne



JEg dur ikkE til at    

    sIdde på kOntOR
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Divisionsdirektør Michael Christensen, Lemvigh-Müller



Michael Christensens far var smed. Derfor var det 
måske heller ikke så underligt, at han kom til jern- og 
stålgrossisten, det hedengangne S.C. Sørensen, i 
Randers for 27 år siden. Som følge af valutaspekulatio-
ner gik virksomheden konkurs i 1992 og blev senere re-
konstrueret og opkøbt af Lemvigh-
Müller A/S. Der er han stadigvæk.

I dag er Michael Christensen 
divisionsdirektør for ståldelen af 
selskabet. Det har han været siden 
1998.

Michaels kone er fra Vojens og 
har uden succes prøvet at bo i København. „Så ud over 
min københavnske familie, så har jeg min kones, som 
strækker sig ud over det meste af Sønderjylland og helt 
ned til Als.“

Familien etablerede sig i Aarhus, og der har den boet 
siden. Her er deres to drenge også vokset op. I dag er 
de 21 og 23 år gamle og har lige som resten af familien 
absolut ingen ambitioner om at flytte tilbage til Djævle-
øen.

en menneskelig virksomhed
„Vi er cirka 200 medarbejdere hos Lemvigh-Müller i 
Randers. Og vi betragter os som en lokal virksomhed. 
Jeg vil tro, at vi blot er en halv snes stykker, som ikke 
bor i Randers eller oplandet,“ siger 
Michael. „I forbindelse med finanskri-
sen 2008 - 2011 var vi nødt til at op-
sige halvdelen af personalet. Alligevel 
har vi kunnet bibeholde en rigtig god 
korpsånd og et værdifuldt arbejds-
miljø. I 2011 blev vi udnævnt til at 
være Østjyllands bedste arbejdsplads. 
Noget vi er meget stolte af, da det er 
medarbejderne, som selv indstiller. Vi har altid haft en 
meget lille omsætning af personale.“

„På det forretningsmæssige område, vil jeg mene, 
at jeg først og fremmest er beslutningsorienteret, men 
lige derefter meget engageret i de menneskelige rela-
tioner. Jeg bruger mange ressourcer på, at vi skal have 
en rigtig god arbejdsplads. Jeg er til for mine folk – ikke 
omvendt, og jeg er til rådighed 24 timer i døgnet.“

Men ellers går meget at tiden med at ligge på lande-
vejene og løse kundernes og organisationens proble-
mer. Han kører godt 60.000 km om året. „Jeg opfatter 
min opgave som trouble shooter i virksomheden. Det 
er mig, der skal løse problemerne der ude, hvor der er 

brug for mig, og få flest mulige ting 
til at glide. Jeg dur ikke til „bare“ at 
sidde på kontor.“

familien og jobbet
„Jeg ved godt, at det er familien, 
det er gået ud over. Jeg har trukket 

mest på kontoen. Men når jeg holder fri, så forsøger 
jeg at være så meget sammen med familien som 
muligt. Derfor har jeg eksempelvis også valgt Rotary og 
alt andet lignende fra. Egentlig også golf, selv om jeg 
har et komplet sæt stående. Udstyr må man jo ikke gå 
ned på.“

Han har dog nået at tage en HD, har en uddannelse 
fra INSEAD, er formand for VL 69 og formand for Stål-
foreningen i Danmark. Desuden har han en bestyrel-
sespost i Hedensted Gruppen. „Men arbejder jeg ikke, 
så er jeg sammen med familien,“ slår han fast.

„Jeg mener, at jeg er et praktisk og ydmygt men-
neske, der kan lide at levere to stykker fladjern til 
smedemesteren. Jeg kan lide at være omgivet af 

familie, venner og gode kolleger. 
At tingene går op i en helhed. 
Men uundværlig er jeg bestemt 
ikke. På kirkegården er vi næsten 
alle uundværlige. Og der bliver 
bestemt heller ikke lavet en 
statue af mig,“ lover divisionsdi-
rektør Michael Christensen med 
et skævt smil.

Så er det lige den cykeltur: Næste år i september 
2015 skal han sammen med 32 andre cykle Aarhus – 
København. En distance på godt 380 km på en enkel 
dag. „Skal du så ikke træne?“ – „Jooe, jeg cykler da 
lidt i forvejen og skal nok blive klar til næste år.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

JEg dur ikkE til at    

    sIdde på kOntOR
Man kan høre på ham, at han er københavner. endda så meget at man næsten kan ane, 
at han er født og opvokset i tredje baggård med lokum i gården. han havnede dog i det 
midtjyske og flytter ikke tilbage.
hans verden er stål, virksomhedens medarbejdere og så familien. der er ikke plads til så 
meget andet. han har dog sat sig et andet mål: han vil cykle fra aarhus til københavn. 
på én dag. dog først til næste år.
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Nybolig Erhverv
Randers

Østervold 42, 2. · 8900 Randers C
8903@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911
nyboligerhverv.dk/randers

Sag 6062Forretnings- og projektejendom.

Randers NØ - Udbyhøjvej 62
Forretnings- og projektejendom be-
liggende med facade mod Udbyhøj-
vej. Indeh. større forretningslokale,
lager og personaleafsnit. Parkerings-
areal ved ejendommen.

TIL SALG

Kontantpris kr. 3.500.000
Etageareal m2 1.131
Grundareal m2 7.107

Randers tlf. 7020 3911

Er din virksom-
hed klar til et
nyt regnskabs-
år?

Årets udgang nærmer sig, og vi
oplever normalt øget aktivitet,
da flere f.eks. ønsker at ændre
deres ejendomsportefølje inden
regnskabsårets udgang.

Skal du sælge din ejendom,
planer om investering, brug for
en vurdering eller rådgivning?

Kontakt os på 7020 3911

Sag 6158Investeringsejendom.

I STRØGGADE.

Randers C - Torvegade 16
Byejendom beliggende i strøggade i
Randers C. Stort butikslejemål i hele
stueetagen og 1. sal, samt ledige
etager til projektudvikling. Butiksle-
jer i ejendommen i en lang årrække.

TIL SALG

Kontantpris kr. 11.750.000
1. års nettoafkast % 6,98
Etageareal m2 1.909

Randers tlf. 7020 3911

Sag 6203Investerings-/projektejendom.

I HJERTET AF RANDERS.

Randers C - Torvegade 15-21
Særdeles velbeliggende byejendom i
hjertet af Randers indeh. butikker,
kontorer og boliger. Ejendommen
overtages med lejemålene. Fremvis-
ning kun efter forudgående aftale.

TIL SALG

Kontantpris kr. 21.500.000
Etageareal m2 3.263
Kælder/Tagetage m2 871/526

Randers tlf. 7020 3911

Sag 6249Investeringsejendom.

NYHED
Randers C - Østergade 1
Beliggende i Randers midtby, reno-
veret i år 2003 og fremstår velved-
ligeholdt. Består af to bygninger.
St. i hovedbyg. er udlejet til gour-
metrestaurant, 1. sal og tagetage
er udlejet samlet til kontorformål,
kælderetagen er p.t. ledig. Den an-
den bygning er udlejet til show-
room. Sælgerfinansiering.

TIL SALG

Finansieret pris 8.300.000
Udbetaling kr. 582.000
Etageareal m2 1.173

Randers  tlf. 7020 3911

http://www.nyboligerhverv.dk/randers
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Randers hf & VUc

Lena Søllingvraa (40) er tiltrådt 
som vicerektor for Randers HF 
& VUC. Hun kommer fra en 
stilling som uddannelses- og 
praktikchef på Århus Køb-
mandsskole, hvor hun har væ-
ret ansat siden 2002 – heraf de 
sidste syv år som chef. Lena 
er uddannet cand.mag. i tysk 
og kunsthistorie med engelsk 
som ekstra sidefag.
I sin tid på Århus Købmands-
skole har Lena Søllingvraa 
især arbejdet strategisk med 
pædagogisk og didaktisk 
udvikling med fokus på det 
digitale læringsmiljø. Hun aflø-
ser Bent Vinther Sørensen der 
er overgået til en stilling som 
økonomichef.

PensionsSelskabet
Lars Bonnesen er ansat som 
pensionschef med ansvar for 
salg af pensionsordninger og 
sundhedsforsikringer til små 
og mellemstore virksomhe-
der. Lars har mere end 20 års 
erfaring med firmapension og 

han kommer fra et tilsvarende 
job hos PenSam, ligesom 
han tidligere har arbejdet hos 
Nykredit, SEB og Danica.
PensionsSelskabet formidler 
firmapension og sundhedsfor-
sikringer til jyske virksomhe-
der og deres ansatte. Pensi-
ons- og sundhedsløsninger 
leveres af Skandia.

Randers kommune
Randers Kommune har ansat 
Lars Sønderby (44) som øko-
nomichef. Lars kommer med 
20 års ledererfaring fra Århus 
Kommune, hvor han ligele-
des har arbejdet med øko-
nomi. Hans ansvars områder 
kommer blandt andet til at 
favne over budget, regnskab, 
indkøb, udbud, betaling og 
forsikring.

årets unge 
erhvervsleder 
Filialdirektør i Nordea i Bjer-
ringbro, Daniel Høj (26) har 
fået prisen som Årets Unge 
Erhvervsleder indstiftet af JCI 
Randers.
„Det at være en god leder af-
hænger meget af at være tro 
mod sig selv og sine værdier, 
og det giver både Nordea, og 
særligt Bjerringbro, mulighed 
for at udleve. Det er svært at 
være en god leder uden et 
fantastisk godt team, og det 
er virkelig det, jeg er en del af 
i Nordea Bjerringbro,“ siger 
Daniel til Viborg Folkeblad.

Tilladt/forbudt med en webshop
13. januar kl. 8.00-10.00 på Graceland 
Randers.
HjulmandKaptain vil fortælle om salgs- 
og leveringsbetingelser, oplysninger 
inden købet, reglerne for nyhedsbreve 
(spamlovgivningen), markedsføring, 
kopiering af tekst og billeder, dropshipping 
og produktansvar. 
Tilmeld.: www.erhvervranders.dk
 
Bestyrelsesuddannelsen i Randers
17. februar, kl. 8.30-16.00 (første dag)
For nye og kommende bestyrelses-
medlemmer. Tag et skridt mod 
professionalisering og værdibaseret vækst. 
7 moduler af hver 1-2 dage. 
Tilmeldingsfrist: 2. februar
Arr.: Erhverv Randers, Tradium og Dania. 
Info: Helle Guldhammer, hgu@tradium.dk, 
tlf.: 2339 2287.
 
Skab vækst gennem et Advisory Board
Business Netværk Graceland
25. februar, kl. 8.00-10.00 på Graceland 
Randers
Strategi-ekspert Carsten Stenrøjl vil 
fortælle lidt om, hvad man kan bruge et 
Advisory Board til, og hvad man skal huske 
på, når det skal sammensættes. Herefter 
kan der netværkes. 
Arr.: Erhverv Randers, Blohm Rejser og 
Graceland Randers. 
130,- kr. inkl. morgenmad. 
Tilmeld.: www.erhvervranders.dk
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Vi ønsker alle 
læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2015

http://www.randersbiz.dk
http://www.krusegrafisk.dk
http://www.ritek.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
12.09.2014 - 20.11.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A. loft Pedersen A/S
Tebbestrupvej 16, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste -0,4 (0,5)
Resultat før skat -0,9 (0,0)
Egenkapital 5,0 (5,8)
Antal ansatte - (-)

AgcO A/S
Dronningborg Alle 2, 8930 Randers 
NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 16,2 (15,5)
Resultat før skat 17,0 (12,9)
Egenkapital 262,8 (240,4)
Antal ansatte 23 (-)

Agidon A/S
Sct Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 19,7 (15,9)
Resultat før skat 0,8 (0,9)
Egenkapital 1,7 (1,1)
Antal ansatte - (35)

Autocenter Assentoft ApS
Virkevangen 58, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 6,6 (4,8)
Resultat før skat 3,4 (2,0)
Egenkapital 12,3 (10,7)
Antal ansatte 4 (-)

Bureau frydensberg & co. A/S
Lille Voldgade 7, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 8,7 (9,3)
Resultat før skat 2,5 (2,3)
Egenkapital 4,2 (4,0)
Antal ansatte - (-)

Byens Blik & VVS Randers A/S
Alsikevej 4C, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.07.2014 
Bruttofortjeneste 13,3 (11,5)
Resultat før skat 3,4 (3,3)
Egenkapital 15,7 (15,5)
Antal ansatte 35 (15)

c. Mærsk-Andersen‘s eftf. kirurgi-
ske instrumenter. hospitalsartikler 
Og Bandager A/S
Alsikevej 16, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 18,0 (16,6)
Resultat før skat 2,1 (3,2)
Egenkapital 9,8 (9,3)
Antal ansatte 15 (15)

centrum grafisk færdiggørelse A/S
Agerskellet 36, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 32,2 (29,5)
Resultat før skat 1,0 -(1,1)
Egenkapital 3,6 (2,5)
Antal ansatte - (69)

compusolutions ApS
Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,7)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte - (-)

casa kåtrup-kost ApS
Kåtrupvej 35, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat -0,1 (0,1)

Egenkapital -0,1 (0,0)
Antal ansatte 7 (3)

Dan Dryer A/S
Alsikevej 8, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 6,8 (5,4)
Resultat før skat 0,2 (0,5)
Egenkapital 2,8 (2,7)
Antal ansatte 15 (-)

Danish Tool Productions ApS
Jomfruløkken 11, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,6)
Resultat før skat -0,4 -(0,1)
Egenkapital 1,4 (1,7)
Antal ansatte - (-)

Dansk carport System A/S
Gl. Århusvej 4B, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,6)
Resultat før skat 0,9 (1,0)
Egenkapital 2,4 (2,3)
Antal ansatte 4 (3)

Delta Spedition A/S
Engelsholmvej 37, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,3)
Resultat før skat -0,1 -(0,5)
Egenkapital 0,8 (0,9)
Antal ansatte - (-)

fabrika A/S
Furvej 8, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,9 (-)
Resultat før skat 0,0 (-)
Egenkapital 0,1 (-)
Antal ansatte 3 (-)

fjordblink Swimming Pools A/S
Gl. Grenåvej 219, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 4,2 (1,4)
Resultat før skat -1,9 -(1,9)
Egenkapital -1,4 (0,1)
Antal ansatte - (7)

glarbjergvej Super ApS
Glarbjergvej 75, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.05.2014 
Bruttofortjeneste 3,9 (4,0)
Resultat før skat -2,4 -(0,1)
Egenkapital -2,0 (0,4)
Antal ansatte - (-)

hedebo h.j. A/S.
ingeniør og entreprenørfirma
Lucernevej 79, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 5,5 (6,5)
Resultat før skat 0,2 -(1,1)
Egenkapital 1,1 (0,9)
Antal ansatte - (-)

hein & Sønner A/S
Lollandsvej 2, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 9,1 (8,4)
Resultat før skat 0,3 -(0,1)
Egenkapital 4,1 (3,8)
Antal ansatte - (9)

helsted Bageren ApS
Helstedvej 1, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 4,6 (4,6)
Resultat før skat 0,5 (0,7)
Egenkapital 0,9 (1,0)
Antal ansatte 12 (11)

hornbæk el-forretning A/S
Viborgvej 114, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 

Bruttofortjeneste 9,9 (10,6)
Resultat før skat 0,7 (0,6)
Egenkapital 5,8 (5,2)
Antal ansatte - (-)

image Data ApS. århus
Messingvej 52A, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 0,5 (0,4)
Antal ansatte 3 (-)

k.S. lampeskærme 
 handelsselskab ApS
Haraldsvej 16, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,8)
Resultat før skat -0,3 -(0,7)
Egenkapital 1,8 (1,0)
Antal ansatte - (-)

kildeberg ApS
Alsvej 2C, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,9)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital -0,6 -(0,6)
Antal ansatte 3 (-)

kvist & jensen 
Statsautoriserede Revisorer A/S
Tronholmen 3 2, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 30,0 (30,2)
Resultat før skat 4,9 (3,4)
Egenkapital 5,4 (4,1)
Antal ansatte 47 (49)

l.M. Stålindustri A/S
Lucernevej 65, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 13,7 (12,3)
Resultat før skat 1,0 (0,2)
Egenkapital 3,7 (2,0)
Antal ansatte - (-)

Midtjydsk computer Service ApS
Alsikevej 12, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,2 (1,4)
Resultat før skat 0,7 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,4)
Antal ansatte - (-)

Mølballe A/S
Europavej 9, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 10,3 (8,4)
Resultat før skat 1,0 (0,1)
Egenkapital 0,5 -(0,2)
Antal ansatte 35 (-)

Randers hk A/S
Sjællandsgade 57, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 8,1 (8,6)
Resultat før skat 0,1 -(0,7)
Egenkapital 1,8 (1,8)
Antal ansatte - (15)

William laursen 
entreprenørforretning A/S
Industribakken 11, 8870 Langå
Regnskabsafslutning 31.05.2014 
Bruttofortjeneste 13,2 (15,4)
Resultat før skat 1,7 (4,1)
Egenkapital 18,5 (18,6)
Antal ansatte - (-)

Wo interior A/S
Haraldsvej 51, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 3,9 (5,3)
Resultat før skat 0,1 (1,7)
Egenkapital 4,2 (4,1)
Antal ansatte - (-)

flot overskud 
i Peterson 
 Packaging

Norsk-ejede Peterson 
Packag ing, der producerer 
og sælger bølgepap, har i 
sidste regnskabsår taget et 
resultatmæssigt kvantespring. 
Omsætningen er steget knap 
6%, bruttofortjenesten hele 
25%, men resultatet i sidste 
års regnskab sprænger alle 
rammer og går fra 1,1 mio. kr. 
til imponerende 21 mio. kr.
Salgsdirektør Jesper Thomsen 
fortæller, at resultatet skyldes 
en koncentreret indsats af 
medarbejderne: ”Alle dele af 
virksomheden har arbejdet 
intensivt med lønsomhed og 
produktivitetsforbedringer. 
Samtidig har vi været heldige 
at finde en hel del nye kunder, 
der passer rigtig godt til vores 
set-up og mistet nogen, der 
måske ikke passede helt så 
godt til os.”
Virksomheden har i 2014 flyt-
tet hele produktionen sammen 
i Randers, og det kommer til at 
påvirke de næste par års regn-
skaber. ”Vi har taget en del af 
omkostningerne i forbindelse 
med flytningen fra Næstved 
over driften, og det vil påvirke 
resultatet, så det bliver lavere 
de næste år.”

Peterson Packaging A/S
Mirabellevej 16, 
8930 Randers NØ

Regnskabsafslutning 31.12.2013

Bruttofortjeneste 70,0 (66,9)

Resultat før skat 21,0 (1,1)

Egenkapital 28,2 (7,2)

Antal ansatte 172 (153)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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elgaards frisørsalon tjener penge igen
Frisør Kristian Elgaard havde 
en heldig hånd tilbage i 2007, 
hvor han solgte 11 saloner 
rundt omkring i landet for 11 
mio. kr. Køberne havde ikke 
pengene, men Kristian fik 6 
mio. kr. i udbetaling, som de 
nye ejere lånte i banken. „De 
sidste fem millioner fik jeg 
aldrig, så det endte med, at jeg 
måtte tage salonerne tilbage 
igen. De var dog kørt vold-
somt ned, så vi måtte smide 
håndklædet i ringen uden for 
Randers, og hele den proces 
har sat sit præg på mine regn-
skaber de sidste år.“
Nu er virksomheden på rette 
køl igen og præsterede sidste 
år et før-skat resultat på 0,9 
mio. kr. Samtidig er egenkapi-
talen i selskabet vokset til 6,7 
mio. kr.

koncentrerer sig om Randers
Efterhånden har Kristian fået 
solgt salonerne enkeltvis. „Vi 
kunne ikke nå at sælge dem 
og få pengene hjem i tide, så 
det har kostet mig penge at 
få dem tilbage. Og markedet 
er slet ikke det samme i dag 
som i 2007. Nu koncentrerer 
jeg mig om de to saloner i 
Randers, hvor jeg sammen 
med mine 12 medarbejdere 
har gjort det rigtig fornuftigt 
sidste år. Det er somme tider 
lidt trist i Randers Centrum, 
men det virker stabilt og jævnt 
for os. Vi har været her i over 
40 år og har rigtig mange faste 
kunder.“

ingen tidsbestilling
Kristian mener, han er en af 
de eneste i Randers, der ikke 
kører med tidsbestilling. „Folk 
har så travlt, så jeg tror på, at 
kunderne skal kunne komme 
forbi, når det passer dem. Så-
dan har vi kørt de sidste cirka ti 
år, og jeg oplever at kunderne 
er glade for det. De vil hellere 
risikere at skulle vente i 10-15 
minutter end at skulle være 
bundet af en fast tidsbestil-
ling.“

Stoleudlejning på vej ind
Der kommer til at ske noget 
med frisørbranchen i de kom-
mende år, hvis Kristians profeti 
holder vand: I udlandet har 
man allerede i nogen tid kørt 
med udlejning af frisørstole 
fortæller Kristian. „Jeg har 
haft folk til jobsamtale, der har 
fået tilbud på at leje en stol et 
andet sted. Så det er allerede i 
gang i Danmark også. Jeg tror 
på idéen om, at folk kan stå 
med deres egen stol og klippe 
egne kunder og være sin egen 
lykkes smed.“

Solidt overskud i Danish crown
Danish Crown havde en lidt 
mindre bundlinje end sidste år. 
Ikke desto mindre er der afsat 
over en mia. kr. til aktionæ-
rerne. Omsætningen lød på 58 
mia. kr., hvilket er det samme 
som sidste år. Den primære 
drift var på 1.995 mio. kr., 
hvilket er lidt under niveau i 

forhold til sidste år, hvor den 
var på 2.018 mio. kr.
„Krisen i Rusland og et fald 
i produktionen af svinekød i 
USA grundet en dødelig virus 
blandt smågrise har påvirket 
balancen i markedet“, siger 
CEO i Danish Crown, Kjeld 
Johannesen.

Schwartz sikrer millionoverskud
Randers FC Holding A/S, 
der primært driver superliga-
klubben Randers FC A/S, fik 
et flot overskud efter skat på 
4,5 mio. kr. i regnskabet, der 
sluttede 30/6 2014. Det er 
en forbedring på 3,1 mio. kr. 
i forhold til året før. Nettoom-
sætningen var knap 80 mio. 
kr., og egenkapitalen er nu 
48,6 mio. kr.
Randers FC Holding A/S’ 
formand, Svend Lynge Jør-
gensen: „Resultatet er meget 
tilfredsstillende. Vi havde 

budgetteret med et mindre un-
derskud, men primært salget 
af Ronnie Schwartz til fransk 
fodbold har været medvir-
kende til det flotte resultat.
I indeværende regnskabsår 
budgetterer vi et mindre un-
derskud med en ambition om 
mindst at få balance i tallene, 
også uden transferindtægter, 
som vi aldrig budgetterer med 
i Randers FC. Fortsætter de 
nuværende sportslige resulta-
ter, er jeg da også sikker på, at 
vi opnår denne balance.“

elgaards frisørsalon 
Randers ApS
Rådhusstræde 4E 2, 
8900 Randers C

Regnskabsafslutning 30.04.2014

Bruttofortjeneste 5,4 (4,8)

Resultat før skat 0,9 -(0,3)

Egenkapital 6,7 (6,1)

Antal ansatte - (17)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

nye selskaber
CVR-NR:
36087935  KSR INVESTMENTS ApS ..........................................................................  12.09.2014
36088052  KSR TEKNIK ApS ......................................................................................  12.09.2014
36090316  NUSTAY ApS .............................................................................................  16.09.2014
36199067  HANDELSHUSET & IMPORT ApS ............................................................  19.09.2014
36202866  FINESSE ApS ............................................................................................  25.09.2014
36203757  SEM BYG ApS ..........................................................................................  26.09.2014
36392762  PROINFO IT-DRIFT ApS ............................................................................  29.09.2014
36397047  FLORA.DK ApS .........................................................................................  03.10.2014
36399139  BLOHM REJSER ApS ...............................................................................  07.10.2014
36398965  RANDERS NY DYREHOSPITAL ApS ........................................................  07.10.2014
36403071  BMH NORDIC ApS ...................................................................................  10.10.2014
36403276  DANSK DESIGN LAGER ApS ...................................................................  10.10.2014
36404523  YOMMY-DK1 ApS .....................................................................................  13.10.2014
36413050  HANNES BRUGSKUNST ApS ...................................................................  22.10.2014
36414375  LYNGGREN ApS .......................................................................................  24.10.2014
36416874  CITATFABRIKKEN ApS ..............................................................................  28.10.2014
36422769  LYNGBLOMSTEN, UDBYNEDER ApS ......................................................  03.11.2014
36421649  NØRRERIIS ApS .......................................................................................  03.11.2014
36421843  WORKINN ApS .........................................................................................  03.11.2014
36424265  ABYG & MONTAGE ApS ..........................................................................  04.11.2014
36424885  ZPIIEL A/S .................................................................................................  05.11.2014
36426527  CYCLE SPORT SILKEBORG ApS ..............................................................  06.11.2014
36427957  FRE3NERGY ApS ......................................................................................  07.11.2014
36433078  P. SØBY TRANSPORT ApS .......................................................................  13.11.2014
36433620  TONBRU ApS ...........................................................................................  14.11.2014

Selskabsændringer
CVR-NR: 
19111148  FCK VIN ApS .............................................................opløst ved erklæring 10.09.2014
30517199  ALESSANDRO DANMARK ApS ............................. Konkursdekret afsagt 12.09.2014
33167466  AKTIESELSKABET DC AF 1. OKTOBER 2010 .. Likvidation sluttet, opløst 19.09.2014
34707650  AMALROMA ApS ............................................. Likvidation sluttet, opløst 19.09.2014
32259227  FREDES FARM ApS .....................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 21.09.2014
26309697  SELSKABET AF 1/11 2008 A/S ................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 12.09.2014
16721883  SELSKABET AF 1/5 2008 A/S ..................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 21.09.2014
15138149  BYGGESELSKABET ELMING ApS .............. Konkursbeh. afsluttet, opløst 22.09.2014
29973458  PADERUP 12 A/S ........................................ Konkursbeh. afsluttet, opløst 15.09.2014
33166230  PL INVENTAR ApS .......................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 22.09.2014
15246642  TANDLÆGE PER DYBBROE, LANGÅ ApS ..Skifteretsbeh. sluttet, opløst 22.09.2014
24222292  MHPA ApS ........................................................ Likvidation sluttet, opløst 25.09.2014
19640671  A/S AF 30. MARTS 2012 RANDERS ............Skifteretsbeh. sluttet, opløst 29.09.2014
21359793  ApS AF 29. MARTS 2012 RANDERS ...........Skifteretsbeh. sluttet, opløst 29.09.2014
26193826  ApS AF 31. MARTS 2012 RANDERS ...........Skifteretsbeh. sluttet, opløst 29.09.2014
28704585  EDJ SHIPPING ApS .....................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 29.09.2014
75499612  HENNING SAND SØRENSEN A/S .......................... Konkursdekret afsagt 26.09.2014
34593256  LIO RANDERS ApS ................................................. Konkursdekret afsagt 24.09.2014
20228873  TECH RANDERS ApS ..................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 30.09.2014
25438280  N.E.HOVESEN A/S ....................................................opløst ved erklæring 01.10.2014
35028277  AU2R-LEASING ApS .................................................opløst ved erklæring 03.10.2014
32442544  HJØRNE KIOSKEN ApS ............................................opløst ved erklæring 03.10.2014
28482868  AXIO EUROPE A/S .......................................... Anmodning om opløsning 06.10.2014
10038758  EJENDOMSSELSKABET MESSINGVEJ 6 A/S Anmodning om opløsning 06.10.2014
34717435  PROFESSIONEL ONLINE BRANDING ApS ..... Anmodning om opløsning 06.10.2014
30592395  RIB DEVELOPMENT ApS ....................................... Konkursdekret afsagt 13.10.2014
32475248  TEST SYSTEMS ApS ........................................ Likvidation sluttet, opløst 13.10.2014
33590679  QUEENS AND LADIES ApS .................................... Konkursdekret afsagt 16.10.2014
29847576  DATOSELSKABET AF 03. SEPTEMBER 2010 ApS Konkursbeh. afsluttet, opløst 06.10.2014
28709552  SØFTEN ENTREPRENØR ApS ................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 20.10.2014
35377425  AHM SMEDESERVICE ApS ......................................opløst ved erklæring 21.10.2014
24244091  ANPARTSSELSKABET AF 6/5 1978 .................. Likvidation sluttet, opløst 22.10.2014
35143483  JENSEN & KEYSELECTOR ApS ...............................opløst ved erklæring 23.10.2014
34073635  VVS & BLIKKENSLAGERFIRMA BENNI THOMSEN ApS Likvidation sluttet, opløst 23.10.2014
32310001  INSAIL ApS ...............................................................opløst ved erklæring 24.10.2014
47514215  CARSTENS & LARSEN A/S ........................ Konkursbeh. afsluttet, opløst 26.10.2014
15649798  MEIKO ApS ................................................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 26.10.2014
28136110  DREJER LÅSE ApS ...................................................... opløst efter fusion 31.10.2014
25576047  SELSKABET AF 23. JUNI 2000 ApS ............................ opløst efter fusion 31.10.2014
29399581  SUSSIE FRANK ApS ............................................... Konkursdekret afsagt 03.11.2014
32330509  ABM AF 311014 ApS .............................................. Konkursdekret afsagt 04.11.2014
28151977  CASA DESIGN ApS ................................................. Konkursdekret afsagt 04.11.2014
33968779  MALERFIRMA 1 ApS .............................................. Konkursdekret afsagt 05.11.2014
33865287  LAGRAVE ApS ................................................. Anmodning om opløsning 10.11.2014
32364667  SELSKABET AF 21. AUGUST 2009 ApS ........... Likvidation sluttet, opløst 11.11.2014
33575920  REDOFFICE RANDERS A/S .................................opløst ved en erklæring 12.11.2014
32319521  RODKJÆR & ERIKSEN ApS ....................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 17.11.2014
33151748  MWJ MONTAGE 2010 ApS ........................ Konkursbeh. afsluttet, opløst 19.11.2014
31756308  SELSKABET AF 3. OKTOBER 2013 ApS .... Konkursbeh. afsluttet, opløst 19.11.2014
33966555  X-ONE ApS ................................................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 19.11.2014

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Actec
Det går rigtig godt for 
batteri virksomheden Actec 
på Alsvej. Derfor har man 
blandt andet også netop lagt 
sidste hånd på en udvidelse 
af virksomhedens lokaliteter. 
Oprindeligt havde man 1.200 
kvm., men har med tilbygnin-
gen udvidet til det dobbelte. 
Udvidelsen gør, at virksomhe-
dens medarbejdere inden for 
både kontor, lager og produk-
tion får mere plads. Det første 
spadestik blev taget i juni 
og byggeriet er netop blevet 
færdiggjort.

Buchs A/S
PRinfo i Hobro er blevet over-
taget af Buchs A/S, og aktivi-
terne er samlet i Randers.

hB el Service
Efter 31 år som indehaver af 
HB El Service på Kristrupvej 
har Henning Bonde (63) valgt 
at gå på efterløn. Ny mand 
på posten bliver Allan Bonde 
(38), der siden 2007 har været 
medindehaver af virksomhe-
den. Allan Bonde er uddannet 
elektriker hos Søren Greve og 
har i 2005 taget en el-instal-
latøreksamen. Virksomheden 
føres nu videre under det 
samme navn og adresse som 
hidtil. Der er ikke planlagt no-
gen markering af generations-
skiftet. 

nørhald 
Malerforretning
Lene Kaas Søgaard har over-
taget Nørhald Malerforretning, 
som hun driver videre under 
navnet Nørhald Malerforret-
ning Efterfølger. Lene er ud-
dannet maler og har desuden 
arbejdet som farvehandler i 
Flügger i Gudenåcentret.

Midtjyllands kloak-
Vedligeholdelse A/S
FKS Slamson A/S har opkøbt 
Midtjyllands Kloak-Vedligehol-
delse A/S (MKV A/S), der har 
afdelinger i Randers, Ry og 
Silkeborg, og arbejder inden 
for spuling, slamsugning og 
tømningsordninger. Omsæt-
ningen er 17 mio. kr., der er 
15 ansatte og 12 kørende 
enheder. Opkøbet af MKV A/S 

er et led i en vækststrategi, 
og skal supplere kernekompe-
tencerne i FKS Slamson A/S 
samtidig med, at man regner 
med at kunne hente fordele 
på drift og administration. En 
fusion forventes ved årsskiftet 
under navnet FKS Slamson 
A/S. Grundlæggeren af MKV 
A/S, Alex Bentmann Ernstsen, 
og medarbejderne forventes 
at følge med over i den nye 
organisation. 

kiwi Randers
Kiwi har åbnet nyt super-
markedet på Bøsbrovej i de 
lokaler, der tidligere rummede 
SuperBest. Med 1.500 m2 
salgsareal, står butikschef 
Christina Krogh Mortensen 
dermed ikke bare i spidsen 
for landets største Kiwi-butik, 
men også den første Kiwi i en 
helt ny udgave.

egå Autohandel
Pedersen & Nielsen, der i 
forvejen har bilhuse i Ran-
ders, Frederikshavn, Hjørring, 
Aalborg, Hadsund, Grenaa og 
repræsenterer Renault, Volvo, 
Dacia, Ford, Fiat og Kia, har 
overtaget Egå Autohandel. 
Ved overtagelsen følger endnu 
et bilmærke, nemlig Mazda. 
Samtidig vil Pedersen & 
Nielsen nu også være at finde 
i Aarhus-området. De tidligere 
ejere af Egå Autohandel, Inge 
og Knud Holst Andersen, 
har drevet deres virksomhed 
siden 1961, og ønsker nu at 
gå på pension.

Malut & co
En ny forretning, der sælger 
tøj til børn i alderen nul til seks 
år samt udvalgte trælegesager 
og andre sager til børneværel-
set, er åbnet på Vestergrave 
46. Det er Malene Nissun der 
står bag butikken, der også 
har en internetafdeling.

easy Office Randers
Under navnet Easy Office har 
Gunnar Kristensen åbnet sit 
femte kontorhotel i Randers 
på adressen Lille Voldgade 9. 
Der kan lejes kontorer af vari-
erende størrelse samt alene 
virtuelt adresse. Easy Office 
findes også i Horsens, Høje 
Tåstrup, Kolding og Aarhus.

Restaurant flammen
I starten af det nye år åbner 
Restaurant Flammen i Ran-
ders. Restauranten får plads til 
omkring 400 gæster og indret-
tes i de gamle Thor bygninger 
med servering i kælder og 
stueetage.

Due Matic A/S
Nørgaard Teknik A/S i Auning 
har overtaget Due Matic i  
Randers, der producerer, sæl-
ger og servicerer forskellige 
typer kastemaskiner til skytter 
i hele verden. De bruges til 
lerdueskydning ved for ek-
sempel OL og jagttræning.
Nørgaard Teknik overtog for 
fem år siden produktionen 
og overtager nu også salg 
og service. Der er cirka fem 
mand beskæftiget med pro-
duktionen. 

Randers Dyrehospital
De to dyrlæger Majbritt 
Bisgaard (31) og Lone Plum 
(35) har overtaget Randers 
Dyre hospital efter dyrlæge 
Carl Otto Rather. 

joedex
Virksomheden Joedex, der 
leverer webløsninger til 
erhvervslivet, er flyttet fra 
Elrovej til Randers Business 
Park på Parkboulevarden 31 – 
bedre kendt som AutoC Park. 
Bag Joedex står Torben Lajer.

Ok Plus Randers
Lars Uhlott er ny bestyrer af 
OK Plus på Mariagervej. Han 
har tidligere været beskæfti-
get inden for branchen.

gardin nyt
Forretningen Gardin Nyt er 
flyttet fra Jernbanegade 27 i 
Randers til nye lokaler i Mø-
belhuset Entré, Haraldsvej 60. 
Bag forretningen står direktør 
Mona Christensen.

igen
Kræftens Bekæmpelses  
genbrugsbutik Igen i Provste-
gade i Randers har fået 
vokseværk. Stueetagen i nabo 
ejendommen er lejet og den 
nye samlede butik bliver på 
omkring 500 m2.

joys 2hand
Lucinda Nielsen (30) har åbnet 
en anderledes genbrugsbutik 
på Storegade 14 i Randers. 
Her kan man få solgt sit 
brugte mærkevaretøj mod at 
aflevere halvdelen af beløbet 
til butikken.

Bach & Pedersen fragt 
Vognmandsfirmaets Bach 
& Pedersen Fragt løb med 
andenpladsen til titlen Årets 
Arbejdsplads 2014. Bach & 
Pedersen Fragt blev sammen 
med fire andre virksomheder 
udvalgt blandt 60 nomine-
rede landet over. De øvrige 
virksomheder der deltog var 
entreprenørfirmaet VAM A/S 
fra Vester Alling, som løb med 
førstepladsen samt Dantherm 
fra Skive og Leo Pharma fra 
Ballerup, der delte tredjeplad-
sen. 

Brdr. Oest
Begravelsesfirmaet Brdr. 
Oest har gennemført et 
generations skifte idet Bent 
Sørensen har overdraget 
forretningen til sine to børn 
Hanna og Jan Nørager Søren-
sen. Overtagelsen omfat-
ter også virksomhederne 
Bastrups Eftf. i Hadsund og 
Nanny S. Kristensens Eftf. i 
Grenaa. Alle de oprindelige 
virksomhedsnavne bevares.

Taarnly Blomster
Pia Madsen (48) og Jannie 
Høtbjerg (32) har overtaget 
Tårnly Blomster efter Karin 
og Per Schou Andersen, der 
har drevet virksomheden i 35 
år. De tidigere indehavere vil 
fortsat være at finde i for-
retningen, da de fortsætter 
på deltidsansatte i de næste 
tre år.

Skousen
Skousenbutik nummer 44 er 
åbnet i Randers. Indehaver af 
hvidevareforretningen er No-
colai Jensen (29), der tidligere 
har været ansat i Skousens 
butikker i Odder og Tilst.

Sportmaster
Michael Degn er ny butiks-
chef i Sportmaster i Randers 
Storcenter.
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Dagligdagen i din forretning er garanteret ligesom 
i alle andre virksomheder: Sometimes you are the 
bug. Sometimes you are the windscreen.

Markeder svinger og det kræver et pengeinstitut, 
som både har forståelse, indsigt og evnen til 
at træffe hurtige beslutninger, når tingene går 
stærkt. Det er derfor vi siger, at vi er der hvor du 
er. Vores formål er at være med til at skabe stærke 

virksomheder – for det bliver vi selv stærke af. Vi 
lægger altid stor vægt på tilgængelighed. Men det 
beviser vi jo bedst ved at tage et møde. 

Vind to VIP-billetter til Randers FC 
Klik ind på sparkron.dk/randers og mød vores  
team af erhvervsrådgivere. Du kan også deltage  
i konkurrencen om 10 gange to VIP-billetter til 
kampen mellem Randers FC og FC Nordsjælland i maj. 

Der hvor du er
når lokale kræfter står 
bag din virksomhed

Ole Christensen 
Erhvervskundechef,  

Randers Erhverv

Randers Erhverv | Tronholmen 1
8960 Randers SØ | tlf. 89 12 24 00
sparkron.dk

http://www.sparkron.dk

