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Få styr på tallene 
ring 86 41 21 00
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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!
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 4 sPArrinG til Bedre  
PRODUKTIONSSTYRING
I nogen tid havde Erling Jensen, Speed Color, ønsket at få optimeret produk-
tionen. Han havde faktisk tænkt sig at få hjælp af et rådgivningsfirma. Men 
løsningen blev en anden.

 6 EN IDÉ PÅ veJ til VIRKELIGHED
Gennem flere år havde Tonny Carlsen arbejdet på en idé om at udvikle et inter-
aktivt trænings- og spillesystem for 3-bande carambole. Men det var svært at 
komme videre uden kapital. Med assistance fra Erhverv Randers ser det nu ud til 
at lykkes.

 8 MAn KAn Godt SÆLGE GIN  
FrA MellerUP I UDLAND ET
Mens andre på universitetet drak bajere, gik to gamle kammerater en anden vej 
og smagte sig gennem masser af gin. Det blev de meget klogere af. Nu en snes 
år senere, står de med deres egne to gin, som er blevet opdaget ud over landets 
grænser.

 10 Bilen&Bossen: et FLAGSKIB FrA 1976
I slutningen af 70’erne var Mercedes 450 SEL 6,9 den hurtigste 4-dørs limousine 
i verden. Og så dyr, at der ikke blev solgt nogen i Danmark. Ejendomsformidler 
Bjørn Heilbut har den i sin samling. Den bliver stadig brugt, men den sluger mas-
ser af benzin. 

 12 DEN MODERNE HÅndvÆrKervirKsoMHed

 14 det HAndler FØrst oG FreMMest  
oM RÅDGIVNING

 18 FAGliG dyGtiGHed er IKKE ALTID NOK

 20 nyt FrA ERHVERV RANDERS

 22 FISKERENS SØN FrA Hvide sAnde
Personprofil Direktør Jens Enevold Kristensen, Erhverv Randers 
[forsidefoto]  Det der med fiskeriet – fandt han ud af – var ikke lige ham. Så 
han gik hen og blev akademiker. I første omgang forsker. Senere kom behovet for 
at være sammen med andre mennesker. Men fiskerkulturen præger ham stadig, 
mener han. Nu er han netop blevet direktør for Randers Erhverv.

 26 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. 
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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. 300 abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 22.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes er hvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
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Erhvervsprofilen, klummer og advertorials er 
betalte indlæg.

Indhold

4

6

8

22

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

www.kontorsupermarked.dk
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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
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Direktør Erling Jensen og produktionsteknolog studerende Maj Johnsen, Speed Color A/S



„Det var i forbindelse med et be-
styrelsesmøde her i virksomheden 
med besøg af Kronjyllands er-
hvervsråd, hvor én af de besøgende 

foreslog, at vi 
kunne kon-
takte Dania, 
der uddanner 
produktions-
teknologer. 
Det gjorde 
jeg, og kort 
tid efter 
dukkede der en underviser 
op og forhørte sig nærmere 
om vort problem. Hun tog 

hjem igen og slog jobbet 
op. Ud af det dukkede 

Maj Johnsen op. Hun 
var på sidste del af 
sin uddannelse og 
manglede en prak-
tisk udfordring, der 
lige passede til os 
og til hendes bag-
grund,“ fortæller 
Erling Jensen.

Produktions-
teknolog bliver 
man efter en 
to-årig videregå-
ende uddan-
nelse, hvor 
en del af den 
foregår i virk-
somhederne. 
Den er både 
for faglærte og 
for studenter. 

„Praktikken 
er et ti ugers 
forløb,“ 
forklarer 

Maj Johnsen. „Uddannelsen tager 
i sit grundforløb udgangspunkt i tre 
linjer. Den ene handler om teknisk 
salg og indkøb. Den anden om 

produktudvikling 
og endelig den 
sidste, som er 
produktions- og 
procesoptime-
ring. Det var 
den sidste linje, 
jeg havde valgt. 
Selv om vi bliver 

undervist i alle forløb.“
Maj fortsætter: „Jeg begyndte 

med at gå alle processerne igen-
nem og fik en god snak med alle 
medarbejderne. Det skulle gerne 
sætte tanker i gang hos mig og hos 
den enkelte. Hvor kunne vi forbedre 
os? Hvad gav 
mening, hvis vi 
ændrede i be-
stemte proces-
ser?“

Der skulle 
tages højde for, 
at ordrestyring 
er noget helt andet i en virksomhed 
som Speed Color, som hovedsagelig 
arbejder med enkeltproduktioner – 
og ikke med serieproduktioner.

„Når man kigger på produktions-
styringen, læner jeg mig blandt 
andet op ad LEAN, hvor man taler 
om syv spildtyper. Man kigger på 
de enkelte bevægelser i produkti-
onsgangen. Hvor kan man skabe 
øget værdi? Hvad kan man spare af 
tid? Og hvad ønsker medarbejderne 
af forbedringer? De var gode til at 
komme med forslag, men de var 
samtidig kritiske,“ siger Maj. 

Jeg er imponeret
„Først og fremmest, så er Maj 
blevet rigtig godt modtaget af med-
arbejderne. Og det har været vigtigt 
i en proces som denne. Der er sam-
tidig kommet mange konkrete og 
positive forbedringer frem. Jeg kan 
nævne, at vi ved at fjerne pallereo-
lerne kunne udnytte lageret bedre. 
Maj har også fjernet en indtastning 
af ordrerne. Vi er i gang med at få 
opbygget nye it-programmer, så vi 
til enhver tid kan se, hvor ordrerne 
er henne i forhold til leveringstids-
punktet. Vi får nu løbende leverings-
statistikker. Der kan laves on-line 
booking af kunderne, og endelig har 
vi fået fuldstændig styr på, hvornår 
en produktion skal sættes i gang for 
at være færdig til tiden. Her er Maj 

med i det hele. 
Jeg er faktisk 
imponeret,“ 
siger Erling.

Når Maj til 
sommerferien 
er færdig med 
sin uddannelse 

som produktionsteknolog, overvejer 
Erling Jensen meget, at han kan få 
hende ansat i virksomheden.

Selv siger Maj, at hun ser frem til 
et jobtilbud fra virksomheden. „Der 
er en rigtig god og positiv ånd her 
på stedet, og jeg er blevet fantastisk 
godt modtaget. Og så kan jeg få 
lejlighed til at afprøve teorierne i 
praksis,“ siger hun.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

SPARRING TIL BEDRE  

 PRODUKTIONSSTYRING
I nogen tid havde Erling Jensen, Speed Color, ønsket at få optimeret 

produktionen. Han havde faktisk tænkt sig at få hjælp af et 

rådgivningsfirma. Men løsningen blev en anden.
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  DeR eR sAMTiDig 

kOMMeT MAnge 

kOnkReTe Og POsiTive 

fORBeDRingeR fReM

  HvOR kUnne vi 
fORBeDRe Os? HvAD 
gAv Mening, Hvis vi 
ænDReDe i BesTeMTe 
PROcesseR?
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Tonny Carlsen er ikke hvem som 
helst inden for billard. Syv gange 
er han blevet kåret som Danmarks-
mester i 3-bande carambole. Sidste 
gang i 2014.

„Billard er egentlig et svært spil, 
og hvis man vil tiltrække de unge, 
så bliver man nødt til at give dem 
nogle hjælpemidler, så de kan se, 
at de forbedrer sig,“ siger han. 
„Derfor har jeg i flere år gået med 
en ide om at udvikle et trænings- og 
spillesystem, således at tilgangen 
til 3-bande carambole bliver lettere. 
Baggrunden for at sætte projektet 
i søen var også, at VESTAS var be-
gyndt at fyre folk. Her havde jeg har 
været i 11 år, og jeg nærmede mig 
50. Der skulle ske noget.“

„Jeg henvendte mig til Erhverv 
Randers. Et par dage senere ankom 

der er par konsulenter til min private 
adresse. De foreslog, at jeg deltog 
i et kursusforløb over seks formid-
dage, hvor den sidste dag blev brugt 
på en præsentation af mit projekt 
over for en række mulige investorer. 
Det er et projekt, som også Vækst-
hus Midtjylland står bag,“ fortæller 
han.

Ved den efterfølgende frokost 
blev han kontaktet af Henning Klau-
sen fra BOREAN 
Innovation, der 
investerer i 
projekter 
med et 

vækstpotentiale. Han fortalte Tonny, 
at hans virksomhed kunne være 
interesseret i at se mere på hans 
træningssystem, og man aftalte, at 
Tonny to uger senere kom til Hol-
stebro for yderligere uddybning af 
ide og forretningsplan. Her gentog 
han sin præsentation over for nye 
folk. Senere i april 2014 havde han 
en præsentation for BOREANS 
bestyrelse, hvor han præsenterede 
projektet mere detaljeret.

 EN IDÉ PÅ VEJ TIL 

VIRKELIGHED
Gennem flere år havde Tonny Carlsen 

arbejdet på en idé om at udvikle et 
interaktivt trænings- og spillesystem 
for 3-bande carambole. Men det var 
svært at komme videre uden kapital. 
Med assistance fra Erhverv Randers 

ser det nu ud til at lykkes.

  BOReAn ville skyDe 

2,5 MiO. kR. i iDéen

Direktør Tonny Carlsen, Tonny Carlsen Billard System ApS
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google vil hjælpe sMv’ere
I et samarbejde med Erhverv Randers vil Google 
hjælpe små og mellemstore virksomheder i 
Randers Kommune med at blive mere synlige på 
nettet. Det vil komme til at foregå med et gratis 
træningsforløb med navnet „Succes Online“. 
Bag initiativet står en bred alliance af offentlige 
institutioner, interesseorganisationer og private 
virksomheder. Jesper Eiby Christoffersen, der er 
ansvarlig for små og mellemstore virksomheder 
hos Google Danmark, siger, at man risikerer at 
sende kunderne direkte i favnen på udenlandske 
virksomheder, hvis man ikke får vendt udviklingen. 
„Succes Online“ er et initiativ, der skal hjælpe 
små og mellemstore virksomheder med at få et 
bedre indblik i online-universet. Og Randers Kom-
mune er den femte af udvalgte kommuner, som 
sammen med Google tilbyder det lokale erhvervs-
liv et gratis forløb med foredrag, undervisning og 
personlig rådgivning. 

Boligsalget skyder i vejret
Antallet af handler med såvel villaer, lejligheder og 
sommerhuse har ekspresfart på i øjeblikket. Og 
ejendomsmæglerkæden Home taler om en nær-
mest eksplosiv stigning i antallet af fremvisninger. 
62 % flere fremvisninger i februar end i den til-
svarende måned sidste år. Hos EDC taler man om 
den rekordlave rente, der har fået boligsalget til at 
gå amok. Her taler man om 39 % flere fremvis-
ninger i februar. Men det er en fremgang, der kan 
ses over hele landet. Der har for eksempel været 
et øget salg i Vestjylland på 21 % – og et spring 
opad til 54 % på Fyn.

kvickly-chefer får egen øl
Varehuse og supermarkeder vil gerne sælge lokalt 
producerede varer. Derfor har to varehuschefer, 
nemlig Per Junior, Kvickly i Randers Storcenter 
og Thomas Rolighed i Kvickly i Hadsten, hver fået 
deres egen, specialfremstillede øl sat i produk-
tion. De to nye øl kommer til at hedde „Juniors 
Udvalgte“ og „Rolighed“. Begge øl er udviklet 
i et samarbejde med brygger Jesper Petersen, 
Randers Bryghus. De nyudviklede øltyper er en 
amerikansk opfindelse, fortæller Jesper Petersen. 
Blandt andet indeholder de nye typer mere humle 
end man normalt tilsætter. Desuden er den tør-
humlet. Det vil sige, at der er tilsat humle, mens 
øllet befinder sig 14 dage i lagringstanke. 

Uddannelse i oplevelsesøkonomi
Dania Erhverv, der er Danias samlede enhed for 
efteruddannelse og kurser, har lavet en aftale 
om med Horesta om en toårig lederuddannelse i 
oplevelsesøkonomi. Og Horesta repræsenterer ca. 
1800 virksomheder inden for det område. „Aftalen 
er en win-win situation for alle. Medarbejderne 
bliver opkvalificerede, og virksomhederne bliver 
styrket. Dania lever af at uddanne, og med denne 
aftale kan vi nu gøre det for oplevelsesindustrien, 
der har efterspurgt mere efteruddannelse,“ siger 
chefkonsulent Niels Vester. 
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„Erhverv Randers var hele tiden 
med på sidelinjen. De kunne lø-
bende bakke mig op. Jeg har hele 
tiden fået noget tilbage, jeg har 
kunnet bruge. Også da jeg på et 
tidspunkt skulle 
have fat på en 
advokat,“ siger 
Tonny.

Efter mødet 
i Holstebro, 
foregik der en 
række forhand-
linger hen over et par måneder, som 
endte med, at BOREAN ville skyde 
2,5 mio. kr. i idéen. I den forbindelse 
blev der oprettet et anpartsselskab.

Pengene er investeret ud fra den 
betingelse, at de aftalte milestones 
nås. 

Træningssystemet
Tonny fortæller, at hans opfindelse 
består af en fladskærm og så noget 
hardware og software. Afhængig 
af køens vinkel på billardbordet kan 
softwaren beregne, hvordan ballens 
retning kan – eller vil – bevæge 

sig. Og det er denne software, 
som Tonny behøvede hjælp til at 
udvikle. Til det brug har han allieret 
sig med en virksomhed, der kalder 
sig Creative Vikinger, og som holder 

til i de gamle 
Ceres-bygninger 
i Aarhus. „Det 
er nogle unge 
mennesker, som 
ved en masse 
om it, men 
egentlig ikke har 

noget specielt kendskab til billard,“ 
siger Tonny. „Men det behøver de 
faktisk heller ikke.“

„Kontakten til Erhverv Randers 
var i efteråret 2013, og i august 
sidste år fik jeg en tilbagemelding 
om, at nu kunne vi gå i gang. I dag 
er jeg selv ansat i firmaet, og vi har 
arbejdet på projektet lige siden,“ 
siger en glad Tonny Carlsen. „Det 
skal nok blive til noget.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

  i DAg eR Jeg selv 

AnsAT i fiRMAeT, Og 

vi HAR ARBeJDeT På 

PROJekTeT lige siDen



„Det begyndte som en sjov hobby 
for os. Vi kunne lide gin, og vi 
begyndte så småt at vurdere de en-
kelte mærker. Efterhånden fik vi en 
ganske god indsigt i, hvad det var, vi 
kunne lide, og hvad vi ikke brød os 
om,“ siger Troels Præst Andersen, 
der er den ene af ejerne af firmaet 
Spirit of Njord, som har fået navnet 
fra den nordiske mytologi. En gud, 
der står for søfart, handel, fiskeri, 
vinde og frugtbarhed.

Lars Toke Graugaard, den anden 
ejer, fortsætter: „Vi har en god ven i 
Mellerup, som jeg ikke bor så langt 
fra, som har Brænderiet Enghaven, 
og da vi fik mulighed for at benytte 
hans udstyr, kunne vi for alvor gå i 
gang med at eksperimentere med 
vore egne ideer til, hvordan en god 
gin skal smage. I et par år testede vi 

os så frem med 
rigtigt mange 
kombinationer 
og blandingsfor-
hold af planter 
og alkoholbaser, 
og undervejs 
spillede vi 
bolden op ad 
andre med 
holdninger til 

smag og spiritus. Tingene tager lang 
tid, når alt skal laves fra bunden og 
efter de bedste håndværksmæssige 

traditioner.“ Alle ingredienser i Njord 
Gin er naturlige råvarer, og de fleste 
af dem håndplukket. De er primært 
danske, men indeholder også en-
kelte planter og urter fra Grønland, 
Kroatien Tyskland og Spanien. 

Udlandet kalder
En dag ringede en nordmand og 
spurgte, hvor han kunne købe 
denne anmelderroste gin henne. 
Og da den ikke fandtes i Norge, 
foreslog den ivrige nordmand selv 
importørmuligheder. Spirit Of 
Njord tog derefter dialogen op 
med den foreslåede virk-
somhed, Daracha, der er en 
førende importør af kvalitets-
spiritus i Norge. Efter en 
grundig prøvesmagning, som 
bl.a. inkluderede, at håndfla-
derne blev lagt over glasset 
og ginnen rystet, hvorefter 
smagerne duftede intensivt 
til hænderne, fik Njord Gin 
prædikatet „et udsøgt pro-
dukt“. I dag er Spirit of Njord 
leverandør til norske barer og 
restauranter.

I Danmark kører salget 
allerede fint. Man er kommet 
ind hos den fremmeste distri-
butør i landet og er blevet 
opdaget af førende cock-
tailbarer. De nævner blandt 
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MAN KAN GODT  

SÆLGE  
GIN  
FRA MELLERUP  

I UD- 
LAND ET

Mens andre på universitetet drak bajere, gik to gamle 
kammerater en anden vej og smagte sig gennem 
masser af gin. Det blev de meget klogere af. Nu en 
snes år senere, står de med deres egne to gin, som er 
blevet opdaget ud over landets grænser.

  Tingene TAgeR 

lAng TiD, nåR AlT skAl 

lAves fRA BUnDen 

Og efTeR De BeDsTe 

HånDvæRksMæssige 

TRADiTiOneR

Ejere Troels Præst Andersen og Lars Toke Graugaard, Spirit of Njord
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Overvægt af mænd
Der er langt op til halvdelen, hvis det handler om 
at få kvinder ind i Randers Byråd. Her er blot ti 
kvinder ud af en samlet byråd på 31. Desuden er 
såvel borgmesteren som de to viceborg mestre 
mænd. Alene Charlotte Broman Mølbæk fra 
Socialistisk Folkeparti er frontfigur for sit parti. 
De øvrige partier har mænd som leder af grup-
perne. „At andelen af kvinder i kommunalpolitik 
stadig ikke er nået højere end omkring de 30 % er 
ganske enkelt ikke godt nok. Jeg ved, at mange af 
de lokale vælgerforeninger gør en ekstra indsats 
for at få kvinder på opstillingslisterne, men min er-
faring er, at kvinder skal spørges, mens mænd er 
bedre til selv at melde sig på banen,“ siger Louise 
Høgh Jensen, der sidder i byrådet for Venstre.

fremgang i erhvervslivet
„Træerne vokser ikke ind i himlen, men vi ser 
trods alt en stigende optimisme hos virksom-
hederne, og vi tror også på, at 2015 bliver noget 
bedre end 2014,“ siger formand for DI, Steen 
Bødtker. Fremgangen spores blandt andet hos 
Confac i Randers. Så meget at flere af medarbej-
derne har købt aktier i virksomheden. „Det er ikke 
en beslutning, der var svær at tage, for jeg tror på 
det her firma, og så kan jeg lige så godt få noget 
ud af det ved at investere i den,“ siger Troels 
Lysdal, der er medarbejder hos Confac.

Ti nye studiejob til kommunen
Randers Kommune er godt i gang med at etablere 
studiejob for studerende, der går på en videre-
gående uddannelse. Formålet med disse stillinger 
er at kunne tilbyde nogle gode og praksisnære 
studiepladser, som kan give relevant indsigt i en 
stor, offentlig organisation. Derudover vil initiativet 
være med til at synliggøre Randers Kommune 
som en god og udviklende arbejdsplads. „De stu-
derende kan bidrage med værdifuld viden inden 
for deres respektive områder – og kan give et nyt 
perspektiv på tingene i den enkelte afdeling,“ 
siger Kresten Ulrik Nielsen, der er personale- og 
HR-chef i kommunen.

Randers vokser hurtigere
Efter et par år med jævn befolkningstilvækst er 
Randers igen begyndt at vokse hurtigt. Således 
havde Randers Kommune en nettotilflytning på 
over 500 personer i 2014, den højeste siden 2008.
Kigger man på aldersfordelingen blandt de nye 
borgere, så er der mange unge i alderen 17-24 år 
og også mange over 65 år. 

„Generelt er de unge meget mobile, især i de 
år hvor de uddanner sig,“ forklarer forskningschef 
ved Statens Byggeforskningsinstitut Hans Thor 
Andersen. Han vurderer desuden, at en del af 
tilflytningen til Randers kan skyldes, at de største 
byer – især København og Aarhus – kæmper med 
meget høje priser på boligmarkedet, og at det får 
mange til at søge bolig i de omkringliggende byer.

Det samlede befolkningstal i Randers Kom-
mune er pr. 1.januar 2015 opgjort til 96.800.

andet STRØM, en kendt cocktailbar 
i København. Ejeren her er svensk, 
og han tager i disse dage Njord med 
til sit netværk i Sverige.

Samtidig har 
en henvendelse 
til Den Danske 
Ambassade i 
London foreløbig 
ført til, at de er 
kommet med på ambassadens om-
råde under London Fashion Week. 
Også her håber de på gode eks-
portmuligheder med ambassadens 
hjælp. I Tyskland  har flere gin-en-
tusiaster allerede bestilt ginnen, og 
nogle af disse har selv taget initiativ 
til at tale med tyske distributører.

„Vi har indtil videre primært haft 
fokus på produktet. Vi er begge 
ph.d-studerende, så vi har jo et 
andet arbejde at passe, og indtil 
videre har vi kun haft et beskedent 
overskud, som vi har geninvesteret 
i den her sjove hobby. Men med 
den kraftigt stigende interesse ser 
det ud til, at vi nu bliver nødt til at 

lave en egentlig forretningsplan for, 
hvad der skal ske. Indtil videre har 
vi kunnet klare os ved at have fokus 
på kvaliteten i ginnen – og ved at al-

liere os med en 
enkelt studen-
termedhjælper,“ 
siger de sam-
stemmende.

De to versio-
ner af Njord Gin leveres i flasker á 
en halv liter. Prisen for den dyreste 
med størst alkoholskyrke og flest 
ingredienser koster i butikkerne 529 
kroner, og den lidt billigere med la-
vere alkoholstyrke og med en mere 
enkel ingredienssammensætning 
koster 419 kroner. Med håndkraft 
etiketteres alle 300 flasker i hvert 
batch, og tappedato, destillatør, 
batch- og flaskenummer skrives på 
hver flaske.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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  vi HAR inDTil viDeRe 
PRiMæRT HAfT fOkUs På 
PRODUkTeT



Mercedes-Benz 450sel 6.9
Producent: Daimler-Benz
Produktion: 1975-1981
Antal: 7.380 stk.  
 (maj 1975-marts 1980)
Motor: 6.834 kbcm
HK: 286/4600 omdrejninger
Drejningsmoment: 640Nm/3.000 omdrejninger
Acceleration: 0-100 km/t: 6,5 sek. 
Topfart: Mellem 237-258 km/t  
 afhængig af kilde

I slutningen af 70’erne var Mercedes 450 

SEL 6,9 den hurtigste 4-dørs limousine i 

verden. Og så dyr, at der ikke blev solgt 

nogen i Danmark. Ejendomsformidler Bjørn 

Heilbut har den i sin samling. Den bliver 

stadig brugt, men den sluger masser af 

benzin. 
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„I mange år har netop den model 
været en drøm for mig,“ fortæller 
Bjørn Heilbut. „Via en mellemmand 
lykkedes det mig endelig i 1999 at 
få fat i et eksemplar i Schweiz.“

Selv om han til daglig er mere 
beskeden i sit bilvalg med en 
Opel Adam, så holder der ud over 
Mercedes’en en Volvo Amazon 121 
fra 1968, en Mercedes v12 S600 
fra 1996, en Chevrolet Styleline 
Convertibel fra 1952 – og en BMW 
3.0si fra 1971 i garagen. Den sidste 
bruger han til Hill Climb racing, hvor 
han blev danmarksmester i 2012, 
2013 og 2014.

„Nyvognsprisen omregnet til 
prisen i dag ville svare til ca. fem 
mio. kroner. Dengang var prisen i 
Danmark 892.000 kroner, og det var 

almindeligt, at datidens Formel 1 
kørere havde en 6,9 som privatbil, 
fordi den var enorm hurtig, selv om 
den var tung. Et 
rent kraftværk,“ 
forklarer han og 
tilføjer, at Sha-
hen af Persien, 
Kong Hussein 
af Jordan og Idi 
Amin også kørte 
rundt i den model, ligesom den 
også blev brugt som et vigtigt aktiv i 
filmene Ronin og Lost Highway.

Bjørn Heilbut gør opmærksom på, 
at der er masser af udstyr i bilen, 
som man først mange år senere 
så som standard i andre biler. Hvis 
det endda kom så vidt. Han nævner 
blandt andet luftaffjedring, automa-

tisk niveauregulering, el-opvarmede 
for- og bagruder, varmedæmpende 
glas, centrallås, speedpilot, visker 

og vasker til 
forlygterne, tør-
sumpsmøring, 
aut. 3-trins gear 
og klimaanlæg.

Selv om det er 
en benzinsluger 
af de helt store, 

så afholder det ikke Heilbut fra at 
køre rundt i Europa med den. „I de 
15 år jeg har haft den, har jeg kørt 
omkring 60.000 km. Turen er ofte 
gået til Sydfrankrig.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

ET  FLAGSKIB FRA 1976
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  Den vAR enORM 

HURTig, selv OM Den 

vAR TUng. eT RenT 

kRAfTvæRk
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Bolther-Stensgaard A/S, der 
i dag er en del af Raunstrup 
koncernen, udfører deres arbejde 
efter de nyeste principper med 
fokus på kvalitet, effektivitet 
og ordholdenhed. Virksomheden 
udfører både entreprise og 
serviceopgaver med udgangspunkt 
i tømrer- og murerfaget.

Afdelingsdirektør Jakob Bolther, Bolther-Stensgaard A/S



Jakob Bolther, der er afdelingsdi-
rektør i Bolther-Stensgaard A/S i 
Randers, fortæller, at Raunstrup A/S 
købte 70 % af virksomheden i 2010. 
Raunstrup har udover afdelingen 
i Randers, afdelinger i Aarhus, 
Silkeborg, Vejle, Odense samt en 
landsdækkende entrepriseafdeling. 

entrepriser
„Vi udfører en lang række entrepri-
seopgaver, der spænder lige fra en 
fagentreprise på tømrer- og murer-
arbejde til en hovedentrepriser, hvor 
vi står for koordinering af alle fag. 
Vores kunder er typisk detailkæder, 
ejendomsselskaber og boligfor-
eninger,“ fortæller Jakob. Blandt de 
gennemførte projekter kan nævnes 
FAKTA i Süder-
lügum, Super-
best i Hellerup 
og Randers 
svømmeland. 
„Vi har gennem 
årene opbygget 
en betydelig 
erfaring indenfor 
vore respektive forretningsområder 
og har mange dygtige folk i marken, 
der efterlever vores værdier med 
udgangspunkt i godt håndværk.“

fokus på service
„Derudover har vi et centralt ser-
vicecenter, der sørger for, at de kun-
der, vi har rammeaftaler med, bliver 
serviceret hurtigt og effektivt, uan-
set hvor de ligger i landet. Kunderne 
kontakter servicecenteret direkte, 
hvorefter de sender opgaverne 

direkte ud til vores folk i marken. 
Udover en del større rammeaftaler 
er der også lokale servicekunder 
som service-
res direkte fra 
afdelingen i 
Randers. Her 
kan blandt andet 
nævnes Randers 
Kommune og 
VERDO. For at 
sikre kunderne den optimale service 
har vi netop digitaliseret vores 
ordrestyring. Det er alt fra planlæg-
ning til timeregistrering, historik og 
ordrestatus. Systemet indebærer 
også, at den enkelte medarbejder 
kan have direkte kontakt med kun-
den.“ Jakob Bolther forklarer, at alle 

nøglepersoner i 
serviceafdelin-
gen er udstyret 
med en tablet, 
hvor de løbende 
registrerer, hvor 
langt en given 
ordre er kom-
met. 

fokus på uddannelse
„Vi har oprettet et kursusprogram 
som alle vore medarbejdere skal 
gennemgå. Vi kalder det Raunstrup 
Skolen, og det består af tre moduler 
og skal hjælpe os med at være helt 
fremme, når det handler om kunde-
service, arbejdsmiljø 
og faglighed. 

Ser vi på modul 1 i Raunstrup 
skolen, så er det blandt andet vore 
digitale værktøjer, det handler om. 

Men også en 
introduktion i 
vores værdier, 
forventninger og 
hvor vi adskiller 
os i forhold til 
andre. I andet 
modul undervi-

ses i kundekrav, samarbejde og nye 
standarder, der løbende kommer. 
Og endeligt modul 3, der fokuserer 
på kompetenceudvikling, materiale-
værdi, miljø og produktivitet.“ 

Hvad er effekten?
„Det skal ikke være nogen hem-
melighed, at vi har store ambitioner 
i vores virksomhed. Vores vision er 
at vores kunder skal kunne anbe-
fale os til andre. Det kræver da, at 
vi lægger os i selen konstant. Med 
de nye tiltag er vi overbeviste om, 
at vi er blevet mere tilgængelige, 
vores responstid er hurtigere og vi 
overholder nøje vore aftaler. Vi er 
simpelthen blevet mere effektive 
i alle faser af forretningen,“ siger 
Jakob Bolther.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

 DEN MODERNE 
HÅNDVÆRKERVIRKSOMHED
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  vORes visiOn eR AT 

vORes kUnDeR skAl 

kUnne AnBefAle Os Til 

AnDRe

  fOR AT sikRe 
kUnDeRne Den 
OPTiMAle seRvice HAR 
vi neTOP DigiTAliseReT 
vORes ORDResTyRing
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„Man kan sige, at vores butik består 
af tre forretninger samlet i én. Vi har 
en detailbutik, hvor private menne-
sker mødes og køber maling ind til 
deres bil, båd, bolig eller sommer-
hus. Altså gør-det-selv folket. Til den 
forretningen hører også en gardi-
nafdeling, som benyttes af både 
private og virksomheder. Så har vi 
en afdeling for professionelle, som 
hovedsagelig består af bygningsma-
lere og virksomheder der beskæf-
tiger sig med ejendomsudlejning 
og renovering. Hovedleverandøren 
for de første to afdelinger er Jotun. 
Det er et godt og anerkendt produkt 
med et nyt og professionelt setup, 

som udmærker sig på kvalitet og 
ikke mindst pris. HC Farver er faktisk 
den første butik i Danmark med 
dette setup fra Jotun. Endelig har vi 
en afdeling for industri- og autolak. 
Her adskiller vi os også fra andre far-
vehandlere,“ siger Hans Peter, som 
normalt kaldes HP, og som er den 
mest talende af de to brødre.

Den professionelle afdeling 
har åbent fra klokken 7 til 16. Det 
betyder også, at erhvervskunderne 
kan hente varer helt frem til kl. 
17.30 i detailforretningen. Vi har 
egen chauffør hvor vi kører i hele 
Østjylland med malervarer. Desuden 
har forretningen en webshop, hvor 

At være farvehandler i dag med 
alle de specialprodukter, der findes 

til overfladebehandling, betyder, 
at man skal være professionel og 

kende sine produkter til bunds. Det 
er målet for brødrene Carl, Hans 

Peter Christensen og de øvrige 
medarbejdere hos HC Farver A/S.

DET HANDLER FØRST OG FREMMEST OM

Ejerledere Carl Christensen og Hans Peter Christensen, HC Farver A/S
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både private og 
professionelle 
handler med dag 
til dag levering. 

vi kan skaffe alt
Til næste år er 
det 40 år siden, 
at senior, Hans Christensen, etable-
rede sig som farvehandler i Randers. 
Og i år er det ti år siden, at han 
slap tøjlerne og overlod styringen til 
drengene.

„Vi handler med alle typer 
virksomheder inden for det profes-
sionelle segment,“ fortæller Carl. 
„Vi handler med såvel store som 
mindre virksomheder. Af velkendte 
virksomheder er vi underleverandør 
til blandt andet forsvaret, hospitaler 
og fængsler, foruden virksomhe-
der som Vestas, Terma, Siemens, 
Dong, Cirkus Benneweis, Djurs 
Sommerland og Randers Regnskov. 
Har vi ikke et bestemt produkt på 
hylderne, så skaffer vi det gerne via 

vort netværk. Vi 
har egen import 
af flere første 
klasses produk-
ter, hvilket også 
gør os konkur-
rencedygtige på 
pris og kvalitet. 

Smede, jernstøberier, stålfabrikan-
ter, plastfabrikanter og eksempelvis 
bådebyggerier stiller alle forskellige 
krav. Ofte står vi i den situation, at 
en kunde ikke kan finde en maler 
med specielle kompetencer. Så går 
vi gerne ind 
og danner bro 
imellem vores 
kunder, for vi 
kender branchen 
og folkene bag 
på det lokale 
niveau.“

vi er en specialforretning
„I almindelighed siger vi, at vi har et 
bredt sortiment, prismæssigt og kva-

litetsmæssigt, hvilket kræver, at vi 
og vore medarbejdere har en ekstra-
ordinær viden og indsigt i sortimen-
tet. Alle er vi fagfolk og sammen står 
vi stærke med en viden, der supple-
rer hinanden. Overfladebehandling 
kræver god og sikker rådgivning. Her 
må ikke begås fejl. Vi lever jo af til-
fredse kunder,“ fortæller HP. Og Carl 
fortsætter: „Vi ser os selv som den 
lokale faghandel i Østjylland. Vi vil i 
det hele taget gerne opfattes som 
en lokal forretning. Det er her, vi 
selv hører til. Det ser vi også så vidt 

muligt på, når 
vi vælger egne 
leverandører.“

Jørgen Peter  
Thygesen,  
jp@mercatus.dk

  HAR vi ikke eT 
BesTeMT PRODUkT På 
HylDeRne, så skAffeR 
vi DeT geRne viA vORT 
neTvæRk

  vi vil i DeT Hele 
TAgeT geRne OPfATTes 
sOM en lOkAl 
fORReTning. DeT eR HeR, 
vi selv HøReR Til



Nybolig Erhverv
Randers-Viborg-Skive

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

Danmarks største
erhvervsmæglerkæde
- for 7. år i træk
�ed over 2� forretninger �� lands�lan og over 70
�rofessionelle erhvervs��glere kan vi varetage al-
le o�gaver i forbindelse �ed k�b, salg, �dle�ning,
v�rdering og �ro�ekt�dvikling.

Kontakt os på 7020 3911 og hør nærmere

Sag �2���nvesteringse�endomme.

���D����� ����D�������K��.

�st��lland - ��kring Randers
Veldrevet e�endo�sselskab �dby-
der �ortef�l�e af e�endo��e, 4�
stk. i alt. �et er �ri��rt fritliggen-
de bolige�endo��e �ed �n bolig-
enhed. �er er i �ortef�l�en fire
e�endo��e �ed to boliger sa�t
en enkelt erhvervse�endo� �ed fi-
re le�e��l.

��� ����

��endomspris kr. 27.000.000
1. �rs nettoafkast � 7,37

Randers  tlf. 7020 3911

Sag �221��tik og detail.

�anders � - Storegade 4
Velbeliggende bye�endo� der er i
god og velholdt stand. � det �ben
g�rd�il�� findes ogs� ��lighed for
�arkering. R���er �ange og s��n-
dende ��ligheder for ny e�er.

��� ����

Kontantpris kr. 1.�00.000
�tageareal �2 280
�r�ndareal �2 213

Randers tlf. 7020 3911

Sag �29�-�0�rod�ktion og lager.

����D
�anders �� - �gerskellet �0
Reg�l�r e�endo� til lager/let �ro-
d�ktion �ed tilh�rende kontor- og
veldf�rdsr��, og beliggende i �d-
bygget erhvervskvarter i Randers
�V �ed ne� adgang til ringve�en
og �otorve�en. To store elektriske
al�he�se�orte i gavlene. ��ler��.
�ode tilk�rsels- og �arkeringsfor-
hold.

��� ����

Kontantpris kr. �.900.000
�tageareal �2 1.8�9
�r�ndareal �2 �.�1�

Randers  tlf. 7020 3911
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KLUMME – JURA

KOM I GANG MED 
GENERATIONSSKIFTET I 
GOD TID

Et vellykket generationsskifte 
tager ofte mellem 5 og 10 år. 
Grunden til, at det ofte tager så 
lang tid er, at det kræver en hel 
del forberedelse. For det første 
skal du som virksomheds-
ejer være klar til at afhænde 
virksomheden mentalt. Det 
er min erfaring, at det ofte 
er det vanskeligste i hele 
processen.

Dernæst er det væsent-
ligt at få overblik over 
økonomien i overdragel-
sen. Det kan få store 
privatøkonomiske konse-
kvenser, hvis du ikke får 
„trimmet“ virksomheden 
til salg. Således kan der 
f.eks. være rigtig store 
skattemæssige bespa-
relser ved i god tid at få 
kikket på den optimale 
juridiske konstruktion i 
virksomheden.

salgsprocessen
Men først skal der findes 

en velegnet køber. Såfremt 
det er et familiemedlem, skal 
både kvalifikationer og værdian-
sættelse, der ikke nødvendigvis 
sker på markedsvilkår, vurderes. I 
langt de fleste generations skifter 
sælges virksomheden dog til 
købere uden for familien.

Sælger og køber vil ofte i den 
indledende fase sammen gen-
nemgå virksomheden mere eller 
mindre uformelt. Normalt er hele 
forløbet dybt fortroligt, så ingen 
får nys om, at virksomheden er til 
salg. Jeg vil foreslå, at du her køber 
rådgivning om kontrakter og proces-
ser og de skattemæssige aspekter 
af et salg.

salgsmetode
Driver du virksomhed i selskabs-
form skal du overveje, om du skal 
sælge virksomheden ud af selska-

bet, eller om du i stedet 
skal sælge aktierne eller 

anparterne. Ved over-
dragelse af aktiver 
sælges aktiverne ud 

af virksomheden. Alt 
efter salgets omfang 

tilbagestår der herefter et mere eller 
mindre tomt selskab.

Salg af ejerandele har den fordel, 
at overdragelsen kan ske gradvist. 
Salg af aktiver har omvendt den 
fordel, at køber kan „plukke“ de 
aktiver, som køber vil have. Sidst-
nævnte kan også være en måde at 
begrænse sin risiko som køber.

Ofte er det muligt at neutralisere 
din eventuelle skattepligt ved salg 
med avance ved at køberen træder 
ind i stedet for dig i forhold til for-
pligtelser over for Skat.

styr på papirerne
Det er vigtigt for selskaber, at alle 
dokumenter, herunder vedtægter og 
generalforsamlingsprotokollater, er 
opdaterede. Virksomhedens aftaler, 
herunder leverandøraftaler, leasing-
aftaler, lejeaftaler mv., bør gennem-
gås med henblik på at undersøge, 
om disse aftaler frit kan overdrages 
til en køber.

Overdragelsen
Når du og køber er kommet overens 
om de store linjer, skal der udarbej-
des en overdragelsesaftale, der in-
deholder regulering af en lang række 
forhold, herunder også dine garan-
tier og erklæringer, og købesum-
men, som kan betales på en lang 
række måder. Det kan også være 
nødvendigt for køberen at have en 
investor med. Sælgerfinansiering, 
hvor sælger først får købesummen 
senere, evt. kombineret med en 
earn-out ordning gør købesummen 
afhængig af resultaterne i virksom-
heden efter overtagelsen, er en 
anden mulighed.

Ofte overdrages virksomheden 
ikke samme dag som aftalen under-
skrives. Der holdes senere et ekstra 
møde – kaldet „Closing“. Her påser 
begge parter, at alle betingelserne 
nu er opfyldt, således virksomheden 
kan endeligt overdrages og sælger 
kan få sin salgssum for virksomhe-
den. Køber vil ofte have betinget 
sig, at sælger fortsat er tilknyttet 
virksomheden i en periode.

Af Jesper Bierregaard, DAHL Advokatfirma,  
www.dahllaw.dk
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Indimellem kan det være en god ide at se på 
sin virksomhed i et nyt perspektiv, hvis man 
vil undgå at køre på automatpilot. Den 113 år 
gamle landinspektørvirksomhed med afdelinger 
i Randers, Aarhus og Rønde er på mange måder 
velfungerende, men den daglige drift kunne 
nok optimeres. Virksomheden valgte at gå i 
samarbejde med konsulentfirmaet HowToWin. 
Så skete der noget…

FAGLIG DyGTIGHED ER  

IKKE ALTID NOK

18 Advertorial

Indehavere Lars Gorm Andersen (tv) og Anne Kristine Mouritsen,  
Bjørn Christiansen Landinspektører og partner Kim Holst, HowToWin
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Det var i slutningen af 2013, at de to 
indehaverne af virksomheden Bjørn 
Christiansen Landinspektører, Anne 
Kristine Mouritsen og Lars Gorm 
Andersen, valgte at gå i samarbejde 
med Kim Holst fra HowToWin.

„Vi har en god og stabil kun-
dekreds, som vi har et godt sam-
arbejde med,“ siger Lars Gorm 
Andersen, „Men verden ændrer sig, 
og vi havde en ide om, at vi skulle 
have nogle udefra til at se på den 
måde, vi drev virksomhed på. Var 
der gevinster at hente ved at ændre 
på de administrative rutiner? Den 
faglige dygtighed er ikke altid nok. 
Alternativet kunne være, at vi – som 
så mange andre i vores branche – 
skulle fusionere. Men det ønskede 
vi egentlig ikke. Vi valgte friheden 
og muligheden for selv at udvikle 
vor forretning, men med ekstern 
assistance.“

„Som landinspektører har vi en 
høj uddannelse på det faglige plan, 
men det er minimalt, hvad vi lærer 
om virksomhedsledelse på Aalborg 
Universitet,“ supplerer Anne Kri-
stine Mouritsen. 

Processen sættes i gang
„Kernen i virksomheden er jo sund,“ 
siger Kim Holst fra HowToWin. 
„Det jeg som udgangspunkt kunne 
gøre var, at fodre såvel ledelse som 
medarbejdere med nye tanker og 
inspiration. Derefter udarbejdede vi 
over nogle måneder en strategiplan 
frem mod år 2020.“

Bjørn Christiansen Landinspektø-
rer blev i første omgang udfordret 
på deres økonomisystem. Det 
resulterede i en webbaseret løsning 
med en tidssvarende time- og 
sagsstyring, som minimerede den 
administrative byrde. Det betød 

samtidig, at man nu var i stand 
til at gennemskue, hvad 

medarbejdere og ledelse 
reelt brugte tiden på. Og 
belyse hvad tidsforbru-

get var på de enkelte 
opgavetyper. Det 
lettede arbejdet i 
bogholderifunktio-
nen i en grad, så 
der blev plads til 
andre gøre-
mål. På den 
konstruktive 
måde er der 
også gået 
lidt konkur-
rence i at 
kunne 
levere de 

gode løsninger 
til den rette tid 
og pris.

Man har 
indført Lean be-
grebet i admini-
strationen. „Det 
er måske mindre 
overskueligt, 
end når det drejer sig om egentlig 
industriproduktion, men det viste 
sig – efter en indkøringsperiode – at 
fungere glimrende. Der spares tid 
og penge. Der skal være et flow i 
alle sager, og det var Lean med til at 
få sat i værk,“ siger Kim. Og Anne 
Kristine kommenterer: „Vi har altid 
været hurtige, for det handler det 
også om, men vi er blevet endnu 
hurtigere. Hurtigheden, sikkerheden 
og en mere tryg levering er blevet 
resultatet. Det handler egentlig om, 
at mentaliteten og tankerne skal 
være med i alt, hvad vi foretager 
os.“

Kim har indført Train the Trainer. 
Det betyder, at en bestemt medar-
bejder i virksomheden er ansvarlig 
for, at programmet kører. Og at der 
konstant bliver fulgt op. Formålet 
er igen at skabe merværdi for såvel 
kunder som den enkelte medarbej-
der. Og at kunne give et venligt og 
opmuntrende klap på skulderen, 
hvis en sag er ved at gå i stå. „Der-
med opnår medarbejderne ejerskab 
til processen, 
for konsulenter 
kommer og går, 
men medarbej-
derne består,“ 
siger han. 

Advisory Board
„Vi har også etableret et advisory 
board,“ forklarer Lars. „Anne 
Kristine, Kim og jeg mødes cirka ti 
gange om året og følger udviklingen 
og de skibe, vi har sat i søen. Noget 
af det handler også om at være 
mere udadvendte og netværksori-
enterede. Vi tror mere på netværk 
end de mere traditionelle klubber og 
loger. I øjeblikket tror vi også mere 
på et advisory board end på en 
egentlig, professionel bestyrelse. Et 
advisory board er mere uformel, og 
i kraft af de flere møder, vi holder, 
er vi i stand til at handle hurtigere 
på nye udfordringer. Endelig så tror 
vi da på, at Kim Holst kan mere end 
en hel bestyrelse til sammen,“ siger 
Lars Gorm Andersen med et stort 
smil.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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Jens enevold kristensen 
Direktør Erhverv Randers

HVAD KAN DU SOM VIRKSOMHED 
GØRE FOR DIN KOMMUNE – MELD 
DIG IND I ERHVERV RANDERS!
Erhverv Randers er en medlems-
organisation med en selvstændig 
bestyrelse. Organisationens opgaver 
falder inden for følgende områder: 
1) erhvervsservice, 2) erhvervsud-
vikling og 3) erhvervspolitik.

Vores erhvervsservice er for alle 
virksomheder i Randers kommune – 
uafhængig af om man er medlem af 
Erhverv Randers. Her leverer vi uvil-
dig vejledning, der hjælper virksom-
hederne med at identificere, hvor de 
skal sætte ind i 
forhold til vækst 
og udvikling. 
Efterfølgende 
kan vi henvise 
til forskellige 
muligheder, 
som kan hjælpe 
med at realisere 
virksomhedens 
vækst- og udvik-
lingspotentiale.

Erhvervsud-
vikling har stor 
betydning for 
Randers kommune, og det er et om-
råde, hvor Erhverv Randers i fremti-
den vil have et større fokus. Vi skal 
være med til at præge udviklingen 
lokalt, og derfor skal vi støtte op om 
relevante erhvervsudviklingsinitiati-
ver. Vi skal være proaktive i forhold 

til at skabe nye udviklingsinitiativer 
sammen med vores samarbejds-
partnere lokalt, regionalt og natio-
nalt. De kommende år vil vi have 
et specielt fokus på dette område, 
men vi vil forsøge at gøre det på 
en måde, så vi bevarer kvaliteten af 
vores erhvervsservice.

Og nu kan du som virksomheds-
leder spørge: hvis disse aktiviteter/
ydelser ikke direkte hjælper min 
virksomhed, hvorfor så være med-

lem af Erhverv 
Randers? Ja, for 
Erhverv Randers 
vil det naturligvis 
betyde en større 
indtægt via 
øgede medlems-
kontingenter, 
hvilket vil give 
os et større 
økonomisk rå-
derum for vores 
initiativer. Dette 
vil være til gavn 
for hele kom-

munen, og dermed også indirekte i 
en eller anden grad være til gavn for 
din virksomhed. Men lige så vigtigt 
er det, at vi med flere medlemmer 
vil stå stærkere som lokal interes-
seorganisation, og dermed kunne 
tale med en „tungere“ stemme i 

forbindelse med det tredje af vores 
arbejdsområder; nemlig erhvervs-
politik.

Jeg vil derfor opfordre de virk-
somheder, som endnu ikke er 
medlem af Erhverv Randers, til at 
genoverveje et medlemskab. Vores 
nye medlemmer kan så heref-
ter, sammen med de nuværende 
medlemmer, forpligte os til at tage 
hul på relevante erhvervspolitiske 
emner i et større forum, og efterføl-
gende bringe det videre til politik-
kerne i Randers Kommune. På den 
måde kan vi, som repræsentanter 
for det lokale erhvervsliv i partner-
skab med Randers Kommune, sikre 
en erhvervsvenlig kommune, som 
skaber optimale rammer for vækst 
og udvikling.

  vi skAl væRe 

PROAkTive i fORHOlD 

Til AT skABe nye 

UDviklingsiniTiATiveR 

sAMMen MeD vORes 

sAMARBeJDsPARTneRe 

lOkAlT, RegiOnAlT Og 

nATiOnAlT.
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Erhverv Randers har i samarbejde med Randers Kommune 

sat fokus på tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til sultne 

randrusianske virksomheder. 
Det er ikke længere krisetider hos 
mange af de randrusianske virksom-
heder, og derfor har de nu igen brug 
for at ansætte nye medarbejdere. 
Virksomheder som A1 Consult A/S, 
Verdo A/S og Prodan A/S, søger alle 
kvalificeret arbejdskraft, og den er 
ikke altid nem at finde. Derfor har 
Erhverv Randers og Randers kom-
mune søsat et nyt initiativ – „Tiltræk-
ning af højtuddannet arbejdskraft“.

Initiativet, der handler om sam-
arbejde mellem studerende, højere 

læreanstalter og erhvervslivet, skal 
mætte de højteknologiske virksom-
heders sult efter kvalificeret arbejds-
kraft. Konkret handler det blandt 
andet om at udbygge samarbejdet 
mellem lokale virksomheder og 
studerende ved de videregående ud-
dannelser, herunder universiteterne 
i Aarhus og Ålborg samt erhvervs-
akademiet Dania fra Randers.

„Vi vil gerne give de studerende 
et indtryk af, at der er rigtig gode 
karrieremuligheder her i Randers, 

hvor vi har mange høj-
teknologiske produktions-
virksomheder, der har brug 
for højtuddannet arbejdskraft. 
Fra Randers er der i øvrigt 
adgang til 400.000 jobs 
inden for en køreradius 
af 60 minutter,“ siger 
direktør for Erhverv 
Randers, Jens E. 
Kristensen.

FOKUS PÅ 
LEDELSE I APRIL 
OG MAJ
Erhverv Randers har i april og maj valgt at sætte 
fokus på ledelse med flere forskellige arrangementer og 
netværksgrupper, idet god ledelse ofte kan gøre en væsentlig 
forskel.

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

Der er faktisk undersøgelser, der 
viser, at god og anerkendende 
ledelse er langt vigtigere faktorer for 
at holde på de gode medarbejdere 
end for eksempel høj løn og afstand 
til arbejdspladsen.

Derfor har Erhverv Randers en 
del arrangementer der handler om 
netop dette emne i april og maj. 
Man kan blandt andet kigge forbi 

Erhverv Randers’ nye HR-netværk, 
der starter den 9. april, eller komme 
til netværksmøde på Graceland den 
21. april og høre om muligheder og 
faldgruber ved hyring og fyring af 
medarbejdere.

Derudover er der også mulighed 
for at få indblik i, hvordan du motive-
rer forskellige medarbejdertyper på 
jobbet og ikke mindst dig selv, når 

det hele strammer til og du står 
med ansvaret for at få tingene 
gjort færdigt. Dette foregår ved et 
arrangement på Business Park Ran-
ders den 22. april og på Business 
Netværk Graceland i maj.

TILTRÆKNING AF  
ARBEJDSKRAFT



Det der med fiskeriet – fandt han ud af – var 
ikke lige ham. Så han gik hen og blev akademiker. 
I første omgang forsker. Senere kom behovet 
for at være sammen med andre mennesker. Men 
fiskerkulturen præger ham stadig, mener han. Nu 
er han netop blevet direktør for Erhverv Randers.
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Direktør Jens Enevold Kristensen, Erhverv Randers



„Jeg vil bestemt mene, at fiskerkulturen stadig præger 
mig positivt. Det har efter min mening noget at gøre 
med at et ord er et ord, og en mand er en mand. Altså 
gode, solide dyder. Men det at fiske, 
det blev aldrig mig,“ siger den nye 
direktør for Erhverv Randers, Jens 
Enevold Kristensen (49), der så 
gik hen og blev cand.scient. med 
speciale i datalogi. Senere tog han 
en MBA i strategi og forretningsfor-
ståelse.  

fra forsker til leder
Inden studiestart havde han overvejet, om det skulle 
være naturvidenskab eller sprog, men fandt hurtigt ud 

af, at der nok var flere muligheder i det første. 
Derfor endte han som cand.scient. i 1991 

og begyndte på Teleteknisk Forsknings-
laboratorium i Hørsholm. Her sluttede han 
som seniorforsker i 1995. Derefter gik vejen 
til Bruxelles, hvor han arbejdede med et 
forskningsprogram i EU-regi.

I 2000 kom han til Ericsson som forsk-
ningschef, og da han syv år senere fik 
tilbudt et større job i Stockholm, sagde 
familien nej. Så det blev Aarhus og en 
stilling som centerchef for IT-udvikling 
hos Teknologisk Institut. „Teknologisk 
Institut er på mange måder en spæn-
dende virksomhed, og det var også 
her, jeg lærte en masse om ledelse. 

Her fik jeg øjnene op for mig selv 
i en anden funktion i forhold til 
erhvervslivet,“ siger han.

Efter en mellemlanding hos 
Business Park Struer havnede han 
i 2011 som chef for Skiveegnens 
Erhvervs- og Turistcenter. Det 
var et job, han var glad for. Men 
da han bor i Beder, og det har 
familien vist tænkt sig at blive ved 
med, blev det til en anselig trans-
porttid på én time og tre kvarter – 
hver vej. „Jeg fik dog snakket en 
masse i telefon og fik også hørt 
mængder af lydbøger,“ fortæller 

Jens. I dag er tiden på landevejen 
skåret ned til tre kvarter hver vej. 

virksomheder med udfordringer
„Som jeg ser mit job i dag og mit tidligere job i Skive, 
handler det grundlæggende om to funktioner. På den 

ene side, handler det om at kigge på 
de enkelte virksomheders udfor-
dringer, hjælpe dem med at finde 
samarbejdspartnere i form af f.eks. 
uddannelsesinstitutioner, private 
rådgivere eller andre virksomheder, 
man kan matche med. Nogle gange 
handler det også om at skaffe øko-
nomisk støtte.

På den anden side, så drejer det sig overordnet om 
erhvervsudvikling. Om at identificere gode projekter. 
Om at gøre et område attraktivt. Også for dem, der 
ønsker at bosætte sig. Som organisation kan vi ikke 
løfte ret meget, men er vi flere partnere kan der ske 
meget,“ siger han. „Erhverv Randers skal gerne 
være et samlingspunkt. Vi skal kigge på helheden. Vi 
skal finde den rigtige viden og de rigtige samarbejds-
partnere. Og så skal vi i Erhverv Randers i høj grad 
facilitere processerne.“

fritiden
Tidligere spillede Jens en hel del 
fodbold og håndbold, og nogle 
mente faktisk, han kunne have 
drevet det ganske vidt, hvis han 
havde dyrket det lidt mere seriøst. 
„I dag nøjes jeg med at løbe en del og så få spillet 
noget badminton og tennis. Men ellers dyrker jeg da 
familien,“ siger han, der dog også får tid til at være 
censor på Aarhus Universitet og evaluere projekter for 
EU i Bruxelles.

„Min kone, som er fra Sjælland, mødte jeg på Lanza-
rote i 1985. Og hende har jeg stadig,“ siger han med 
et smil. De blev gift i 1994. De har en datter på 22 år, 
som læser til fysioterapeut og en søn på 16, som går 
på HHX.

„Ellers består fritiden af ferier, og hvis du spørger, 
hvad der står højest på prioriteringslisten, så er det 
den årlige skiferie, men vi har da også været i Thailand. 
Lige nu, så går vi og planlægger en længere tur til USA, 
hvor vi gerne skal se det hele. Både øst- og vestkysten. 
Når man arbejder meget, er det vigtigt at holde nogle 
ordentlige ferier,“ siger Jens Enevold Kristensen.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

 FISKERENS SØN  
FRA HVIDE SANDE
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UDLEJETHOLGER DANSKESVEJ 23C, 8960 RANDERS SØ.

FLOT LAGEREJENDOM BELIGGENDE TÆT PÅ MOTORVEJSAFKØRSEL

Sag 89200448 Flot lagerejendom beliggende tæt på mo-
torvejsafkørsel med kontor, baderum/omklædning, toilet
og spiserum. Gulvet i lagerhallen er belagt med beton-
gulv. Lagerhallen bliver opvarmet med varmeventilato-

rer, kontor og bad bliver opvarmet via panelradiatorer.
Hallen har en 4x4 meter ledhejseport i gavlen. Der er
fælles parkeringsplads ved indgangen samt fællesarea-
ler ved bagindgangen.

643 kvm

UDLEJET

SOLGT

D

MESSINGVEJ 6, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200238 Byens bedste salgsejendom!
Frankie's MC Center flytter og derfor udbydes en af byens allerbedst place-
rede salgsejendomme
nu. Med sin beliggenhed ved første lyskryds i Randers syd. har man optimal

facadeeksponering, og i
modsætning til andre ejendommen i området, er det let at komme til ejen-
dommen i bil.
Ejendommen består af stort og lyst salgsareal som delvist er i 2 plan.

Stueplan: 869 kvm
1. sal: 312 kvm. .

Samlet grundareal : 7.765 kvmSOLGT

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk

Følg os på Linkedin
– EDC Erhverv Danebo Randers

UDLEJET

D

TORVEGADE 12, 8900 RANDERS C.

Sag 89200364 Nu har du muligheden for at købe eller
leje ejendommen der gennem næsten 2 århundrede har
huset apotek. Den charmerende og spændende ejen-
dom ligger midt i centrum af Randers sammen med bl.a.
Hotel Randers, Søstrene Grene, Jackpot, Jack and Jo-

nes, Matas, Imerco, Nyt Syn med mange flere. Ejen-
dommen har et utal af spændende detaljer, blandt andet
en meget flotte dekorerede lofter og gulve. Ejendommen
består af i alt 642 m² fordelt på 355 m² stueetage og 287
m² god kælder.UDLEJET

UDLEJETHOLGER DANSKESVEJ 23C, 8960 RANDERS SØ.

FLOT LAGEREJENDOM BELIGGENDE TÆT PÅ MOTORVEJSAFKØRSEL

Sag 89200448 Flot lagerejendom beliggende tæt på mo-
torvejsafkørsel med kontor, baderum/omklædning, toilet
og spiserum. Gulvet i lagerhallen er belagt med beton-
gulv. Lagerhallen bliver opvarmet med varmeventilato-

rer, kontor og bad bliver opvarmet via panelradiatorer.
Hallen har en 4x4 meter ledhejseport i gavlen. Der er
fælles parkeringsplads ved indgangen samt fællesarea-
ler ved bagindgangen.

643 kvm

UDLEJET

SOLGT

D

MESSINGVEJ 6, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200238 Byens bedste salgsejendom!
Frankie's MC Center flytter og derfor udbydes en af byens allerbedst place-
rede salgsejendomme
nu. Med sin beliggenhed ved første lyskryds i Randers syd. har man optimal

facadeeksponering, og i
modsætning til andre ejendommen i området, er det let at komme til ejen-
dommen i bil.
Ejendommen består af stort og lyst salgsareal som delvist er i 2 plan.

Stueplan: 869 kvm
1. sal: 312 kvm. .

Samlet grundareal : 7.765 kvmSOLGT

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk

Følg os på Linkedin
– EDC Erhverv Danebo Randers

UDLEJET

D

TORVEGADE 12, 8900 RANDERS C.

Sag 89200364 Nu har du muligheden for at købe eller
leje ejendommen der gennem næsten 2 århundrede har
huset apotek. Den charmerende og spændende ejen-
dom ligger midt i centrum af Randers sammen med bl.a.
Hotel Randers, Søstrene Grene, Jackpot, Jack and Jo-

nes, Matas, Imerco, Nyt Syn med mange flere. Ejen-
dommen har et utal af spændende detaljer, blandt andet
en meget flotte dekorerede lofter og gulve. Ejendommen
består af i alt 642 m² fordelt på 355 m² stueetage og 287
m² god kælder.UDLEJET

UDLEJETHOLGER DANSKESVEJ 23C, 8960 RANDERS SØ.

FLOT LAGEREJENDOM BELIGGENDE TÆT PÅ MOTORVEJSAFKØRSEL

Sag 89200448 Flot lagerejendom beliggende tæt på mo-
torvejsafkørsel med kontor, baderum/omklædning, toilet
og spiserum. Gulvet i lagerhallen er belagt med beton-
gulv. Lagerhallen bliver opvarmet med varmeventilato-

rer, kontor og bad bliver opvarmet via panelradiatorer.
Hallen har en 4x4 meter ledhejseport i gavlen. Der er
fælles parkeringsplads ved indgangen samt fællesarea-
ler ved bagindgangen.

643 kvm

UDLEJET

SOLGT

D

MESSINGVEJ 6, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200238 Byens bedste salgsejendom!
Frankie's MC Center flytter og derfor udbydes en af byens allerbedst place-
rede salgsejendomme
nu. Med sin beliggenhed ved første lyskryds i Randers syd. har man optimal

facadeeksponering, og i
modsætning til andre ejendommen i området, er det let at komme til ejen-
dommen i bil.
Ejendommen består af stort og lyst salgsareal som delvist er i 2 plan.

Stueplan: 869 kvm
1. sal: 312 kvm. .

Samlet grundareal : 7.765 kvmSOLGT

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk

Følg os på Linkedin
– EDC Erhverv Danebo Randers

UDLEJET

D

TORVEGADE 12, 8900 RANDERS C.

Sag 89200364 Nu har du muligheden for at købe eller
leje ejendommen der gennem næsten 2 århundrede har
huset apotek. Den charmerende og spændende ejen-
dom ligger midt i centrum af Randers sammen med bl.a.
Hotel Randers, Søstrene Grene, Jackpot, Jack and Jo-

nes, Matas, Imerco, Nyt Syn med mange flere. Ejen-
dommen har et utal af spændende detaljer, blandt andet
en meget flotte dekorerede lofter og gulve. Ejendommen
består af i alt 642 m² fordelt på 355 m² stueetage og 287
m² god kælder.UDLEJET

UDLEJETHOLGER DANSKESVEJ 23C, 8960 RANDERS SØ.

FLOT LAGEREJENDOM BELIGGENDE TÆT PÅ MOTORVEJSAFKØRSEL

Sag 89200448 Flot lagerejendom beliggende tæt på mo-
torvejsafkørsel med kontor, baderum/omklædning, toilet
og spiserum. Gulvet i lagerhallen er belagt med beton-
gulv. Lagerhallen bliver opvarmet med varmeventilato-

rer, kontor og bad bliver opvarmet via panelradiatorer.
Hallen har en 4x4 meter ledhejseport i gavlen. Der er
fælles parkeringsplads ved indgangen samt fællesarea-
ler ved bagindgangen.

643 kvm

UDLEJET

SOLGT

D

MESSINGVEJ 6, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200238 Byens bedste salgsejendom!
Frankie's MC Center flytter og derfor udbydes en af byens allerbedst place-
rede salgsejendomme
nu. Med sin beliggenhed ved første lyskryds i Randers syd. har man optimal

facadeeksponering, og i
modsætning til andre ejendommen i området, er det let at komme til ejen-
dommen i bil.
Ejendommen består af stort og lyst salgsareal som delvist er i 2 plan.

Stueplan: 869 kvm
1. sal: 312 kvm. .

Samlet grundareal : 7.765 kvmSOLGT

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk

Følg os på Linkedin
– EDC Erhverv Danebo Randers

UDLEJET

D

TORVEGADE 12, 8900 RANDERS C.

Sag 89200364 Nu har du muligheden for at købe eller
leje ejendommen der gennem næsten 2 århundrede har
huset apotek. Den charmerende og spændende ejen-
dom ligger midt i centrum af Randers sammen med bl.a.
Hotel Randers, Søstrene Grene, Jackpot, Jack and Jo-

nes, Matas, Imerco, Nyt Syn med mange flere. Ejen-
dommen har et utal af spændende detaljer, blandt andet
en meget flotte dekorerede lofter og gulve. Ejendommen
består af i alt 642 m² fordelt på 355 m² stueetage og 287
m² god kælder.UDLEJET

UDLEJETHOLGER DANSKESVEJ 23C, 8960 RANDERS SØ.

FLOT LAGEREJENDOM BELIGGENDE TÆT PÅ MOTORVEJSAFKØRSEL

Sag 89200448 Flot lagerejendom beliggende tæt på mo-
torvejsafkørsel med kontor, baderum/omklædning, toilet
og spiserum. Gulvet i lagerhallen er belagt med beton-
gulv. Lagerhallen bliver opvarmet med varmeventilato-

rer, kontor og bad bliver opvarmet via panelradiatorer.
Hallen har en 4x4 meter ledhejseport i gavlen. Der er
fælles parkeringsplads ved indgangen samt fællesarea-
ler ved bagindgangen.

643 kvm

UDLEJET

SOLGT

D

MESSINGVEJ 6, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200238 Byens bedste salgsejendom!
Frankie's MC Center flytter og derfor udbydes en af byens allerbedst place-
rede salgsejendomme
nu. Med sin beliggenhed ved første lyskryds i Randers syd. har man optimal

facadeeksponering, og i
modsætning til andre ejendommen i området, er det let at komme til ejen-
dommen i bil.
Ejendommen består af stort og lyst salgsareal som delvist er i 2 plan.

Stueplan: 869 kvm
1. sal: 312 kvm. .

Samlet grundareal : 7.765 kvmSOLGT

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk

Følg os på Linkedin
– EDC Erhverv Danebo Randers

UDLEJET

D

TORVEGADE 12, 8900 RANDERS C.

Sag 89200364 Nu har du muligheden for at købe eller
leje ejendommen der gennem næsten 2 århundrede har
huset apotek. Den charmerende og spændende ejen-
dom ligger midt i centrum af Randers sammen med bl.a.
Hotel Randers, Søstrene Grene, Jackpot, Jack and Jo-

nes, Matas, Imerco, Nyt Syn med mange flere. Ejen-
dommen har et utal af spændende detaljer, blandt andet
en meget flotte dekorerede lofter og gulve. Ejendommen
består af i alt 642 m² fordelt på 355 m² stueetage og 287
m² god kælder.UDLEJET

UDLEJETHOLGER DANSKESVEJ 23C, 8960 RANDERS SØ.

FLOT LAGEREJENDOM BELIGGENDE TÆT PÅ MOTORVEJSAFKØRSEL

Sag 89200448 Flot lagerejendom beliggende tæt på mo-
torvejsafkørsel med kontor, baderum/omklædning, toilet
og spiserum. Gulvet i lagerhallen er belagt med beton-
gulv. Lagerhallen bliver opvarmet med varmeventilato-

rer, kontor og bad bliver opvarmet via panelradiatorer.
Hallen har en 4x4 meter ledhejseport i gavlen. Der er
fælles parkeringsplads ved indgangen samt fællesarea-
ler ved bagindgangen.

643 kvm

UDLEJET

SOLGT

D

MESSINGVEJ 6, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200238 Byens bedste salgsejendom!
Frankie's MC Center flytter og derfor udbydes en af byens allerbedst place-
rede salgsejendomme
nu. Med sin beliggenhed ved første lyskryds i Randers syd. har man optimal

facadeeksponering, og i
modsætning til andre ejendommen i området, er det let at komme til ejen-
dommen i bil.
Ejendommen består af stort og lyst salgsareal som delvist er i 2 plan.

Stueplan: 869 kvm
1. sal: 312 kvm. .

Samlet grundareal : 7.765 kvmSOLGT

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk

Følg os på Linkedin
– EDC Erhverv Danebo Randers

UDLEJET

D

TORVEGADE 12, 8900 RANDERS C.

Sag 89200364 Nu har du muligheden for at købe eller
leje ejendommen der gennem næsten 2 århundrede har
huset apotek. Den charmerende og spændende ejen-
dom ligger midt i centrum af Randers sammen med bl.a.
Hotel Randers, Søstrene Grene, Jackpot, Jack and Jo-

nes, Matas, Imerco, Nyt Syn med mange flere. Ejen-
dommen har et utal af spændende detaljer, blandt andet
en meget flotte dekorerede lofter og gulve. Ejendommen
består af i alt 642 m² fordelt på 355 m² stueetage og 287
m² god kælder.UDLEJET

mailto:892@edc.dk


www.randersbiz.dk · mar/apr 2015 25Klumme – forsikring

williamskilte.dk
 Tlf. 86 44 74 66

Skilte

Banner
Pyloner
Lysskilte

Visitkort

Wrapping
Gravering

Digitalprint
Autoreklame
Varmetransfer
Reklametrailer
Facadebogstaver

BESTyRELSESMEDLEMMER HÆFTER 
PERSONLIGT FOR ANSVAR
Antallet af sager om bestyrelsesan-
svar stiger markant. Derfor kræver 
flere og flere bestyrelsesmedlem-
mer, at virksomheden har en forsik-
ring, der dækker dette ansvar.

En bestyrelse skal blandt andet 
sikre sig, at bogføring og regnskabs-
aflæggelse er tilfredsstillende. På 
samme måde har ledelse og besty-
relse også ansvaret for at virksom-
heden er forsikret korrekt.

Der er i de seneste år faldet 
domme til bestyrelsesmedlemmer 

på over 100 millioner kroner og der 
ligger i øjeblikket mange nye krav 
hos domstolene. Som bestyrelses-
medlem hæfter man personligt, 
altså med sin personlige formue.

Selv bestyrelsesmedlemmer i 
sportsklubber og frivillige foreninger 
kan hæfte personligt. Organise-
rede paraplyorganisationer har ofte 
etableret en kollektiv forsikring for 
de tilknyttede foreninger, men Bent 
har selv siddet i en bestyrelse, hvor 
organisationen ikke havde denne 

forsikring. Denne situation var hans 
største frygt i de syv år i bestyrel-
sen.

Der er mange faldgrupper i 
etablering af en bestyrelsesansvars-
forsikring. Hvor stor skal summen 
være, hvor stor skal selvrisikoen 
være, og hvor dækker den? I USA 
er erstatningsstørrelser i forhold til 
Europa helt ude af proportioner.  De 
store danske forsikringsselskaber 
kan alle lave direktions- og bestyrel-
sesansvarsforsikringer og flere af de 
mindre har også muligheden. Flere 
specialselskaber kan også afdække  
USA mm. samtidig med, at de kan 
tage nogle højere summer.

Mange føler det som en stor ære 
at blive tilbudt en bestyrelsespost, 
men husk at domstolene skelner 
ikke mellem professionelle besty-
relser og „tante-bestyrelser“, der 
blot er „ansat“ til at skrive under 
som trofast støtte for direktøren 
eller indehaveren.

Af forsikringsmæglere Bjarke Sørensen og Bent 

Ketelsen, Dansø Gruppen Forsikringsmæglere 

Djursland ApS, www.dansoe.dk

KLUMME – FORSIKRING:

http://www.williamskilte.dk
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Randers fc

Kathrine Fisker (36) er pr. 1. 
april ansat som ny salgschef 
i Randers FC. Her bliver hun 
ansvarlig for salg og vedligehol-
delse af sponsorater. Kathrine 
er bl.a. HD som Statsautori-
seret Ejendomsmægler og 
har siden 2000 været ansat i 
Ejendomsmæglerfirmaet John 
Frandsen A/S, heraf de seneste 
tre år som daglig leder af to 
boligbutikker i Randers.
“Jeg ser meget frem til at 
skulle prøve kræfter med en 
ny og spændende branche 
og møde både nuværende og 
kommende sponsorer og sam-
arbejdspartnere. At jeg så sam-
tidig har en stor interesse for 
sport og især fodbold, gør det 
selvfølgelig ekstra spændende 
at komme i gang i Randers 
FC,” fortæller Kathrine.

Randers 
 cityforening

Mette Bræmer-Jensen (32) er 
blevet ny citychef i Randers. 
Hun er datter af Pernille og Bo 
Bræmer-Jensen og dermed 
barnebarn af den afdøde guld-
smed Georg Bræmer-Jensen. 
Sin erhvervsuddannelse har 
hun fået hos Føtex i Dytmær-
sken, hvor hun blev salgsassi-
stent med tekstil som speciale. 
Siden er hun blevet i Dansk 
Supermarked, som blandt 
andet ejer Føtex, og sluttede 
på hovedkontoret, hvor hun 

arbejdede med markedsføring 
og tekstilindkøb. Herfra er hun 
nu blevet citychef. ”Meget af 
det, jeg har lært gennem årene 
i Dansk Supermarked, kan 
jeg bruge i mit nye job,” siger 
Mette Bræmer-Jensen. 

Pr. 1 april starter Maj-Britt 
Thomsen som eventchef i Ran-
ders Cityforening. Hun kommer 
fra en stilling som citychef i 
Fredericia Shopping. De to skal 
sammen tegne foreningen som 
sideordnede chefer.

glud vin

Teit Bay Pedersen (37) er 
startet som butiksansvarlig hos 
vinimportøren Glud Vin, med 
ansvar for den daglige drift af 
butikken på Nikkelvej 1, Ran-
ders. Vin har været Teit’s store 
interesse i mange år, og han er 
uddannet indenfor butik, kontor 
og lager og har arbejdet hos 
Vinlageret, Jysk og Boldsen. 
Teit afløser Lars Jensen, som 
efter mere end otte år hos Glud 
Vin, har valgt at gå på pension.
Glud Vin, der har ni ansatte, 
er importør af vine fra hele 
verden, med speciale i oversøi-
ske vine, der sælges både via 
webshoppen og butikkerne i 
Randers og Rønde, ligesom de 
leverer engros i Danmark og 
Sverige. 

fladbro kro
Emil von Benzon er ansat som 
ny køkkenchef på Fladbro 

Kro, hvor han selv tidligere er 
udlært. Emil kommer fra en 
stilling som køkkenchef på 
restaurant Pondus i Aarhus.

fætter BR
Elisabeth Olsen (26) er startet 
som ny butikschef i BR Lege-
tøj i Randers Storcenter. Hun 
kommer fra en lignende stil-
ling hos Fætter BR i Randers 
midtby.

Randers kommune
Randers Kommune har pr. 1. 
april ansat Ann Hermansen (38) 
som chef for Børn og Familie, 
hvor hun afløser Lars Keld 
Hansen, der skal være kommu-
naldirektør i Lemvig Kommune. 
Ann har ti års erfaring med 
ledelse herunder særligt på det 
specialiserede børneområde. 
Blandt de tidligere stillinger, 
hun har haft, er både chef 
for børnehandicapområdet i 
Aarhus Kommune og direktør i 
Rebild Kommune. 
Ann Hermansen er uddannet 
socialrådgiver og har ud over 
en række efteruddannelses-
forløb også taget en master i 
public governance fra Aalborg 
Universitet.
Hun kommer fra en stilling 
som senior manager hos BDO 
Consulting, hvor hun siden juni 
2014 har haft ansvar for blandt 
andet kvalitetsudvikling af det 
specialiserede børneområde, 
faglig udvikling af ledelse og 
styring på samme område 
samt rådgivning af topledelser 
og kommunalbestyrelser.

Randers Bibliotek
Lene Byrialsen (54) er til-
trådt som bibliotekschef hos 
 Randers Bibliotek. Hun er 
uddannet bibliotekar og har 
desuden taget en master-
uddannelse i oplevelsesle-
delse. Lene er dermed blevet 
chef for kommunens største 
kultur institution med 75 med-
arbejdere.

Pieces
Lisa Andersen (23) er ny 
butikschef i modeforretningen 
Pieces i Randers Storcenter. 
Hun kommer fra en stilling 
hos Bestseller i Randers 
midtby.

Ajour

Foto: Pernille Bering

Foto: Ole Jakobsen/den utraditionelle

Foto: Ole Jakobsen/den utraditionelle

Hr og fru B
I det gamle Løveapotek i 
Torvegade åbner Thomas 
og Jette Bjerregaard i løbet 
af maj måned deres femte 
tøjbutik, Hr og Fru B.

spectronic 
 Denmark A/s
Det var behovet for en nem-
mere transport og bedre 
muligheder for at tiltrække 
og fastholde højtuddannede 
medarbejdere, der har fået 
Spectronic Denmark A/S til at 
flytte fra Norddjurs Kommune 
til Randers. Virksomheden 
flytter ind på Haraldsvej i 
Randers efter den 1. maj. 
„Med en placering i det syd-
lige Randers bliver det nemt 
at komme til og fra Aarhus, 
Aalborg, Djursland og Midtjyl-
land. 13 veje fører til Randers 
og E45 kører lige forbi,“ siger 
borgmester Claus Omann 
Jensen. Spectronic blev etab-
leret for 30 år siden i Grenaa 
og blev i 2004 solgt til den 
engelske koncern Cobham. 
Virksomheden producerer 
overvågningsudstyr til efter-
retningsvæsener verden over 
og beskæftiger 53 medarbej-
dere. 

Dagli’Brugsen 
stevnstrup 
I en stor landsdækkende 
måling af de 370 Dagli’Brug-
ser i Danmark har Brugsen 
i Stevnstrup, landets mest 
tilfredse kunder. Ikke mindre 
end 27.000 har deltaget i den 
store undersøgelse af, hvor 
tilfredse de er med deres 
lokale dagligvarebutik.

Walk in collection
En ny modeforretning har set 
dagens lys på Rådhusstræde 
6. Bag forretningen, der 
tilbyder modetøj til modebe-
vidste kvinder i alle aldre, står 
Sukanya Klingklin (33).

Tæpper & gulve
Det tidligere Tæppeland på 
Aarhusvej 119 er med butiks-
chef Jan Eriksen og Henrik 
Olsen genopstået som del 
af en ny dansk kæde under 
navnet Gulve & Tæpper. Jan 
har gennem 25 år været ansat 
i butikken i Tæppeland-regi.
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Dit smørrebrød
Ægteparret Majbritt og Roald 
Solberg har åbnet en ny 
smørrebrødsforretning på 
Trangstræde 1. Der tilbydes et 
stort udvalg fra håndmadder 
til højtbelagt smørrebrød samt 
sandwiches, brød og lune ret-
ter. Desuden sælger de også 
morgenmad fra klokken syv i 
hverdagene.

Damkjær sko
I starten af maj åbner Hol-
stedbro baserede Damkjær 
Sko sin butik nummer seks i 
Randers. Det sker på adres-
sen Brødregade 5 og som 
butikschef er ansat Jeanett 
Kristensen.

skoringen
Skoforretningen på Sct. 
Mortens Gade er lukket. 
Indehaveren Keld Kronvold er 
gået på pension, og han har 
afhændet sine andre Skorin-
gen-butikker i Skanderborg, 
Silkeborg og Hammel.

sparekassen 
 kronjylland
Succes i sparekassens af-
deling på Frederiksberg har 
betydet, at der nu åbnes to 
nye afdelinger i hovedsta-
den. Det bliver i Lyngby og i 
City. Områdedirektører bliver 
henholdsvis Mads Lustrup, 
der har været afdelingsdirek-
tør i Spar Nord i Lyngby og 
Allan Aaskov, der kommer 
fra en stilling som adm. dir. 
i Vorbasse-Hejnsvig Spare-
kasse.

erhvervsakademi 
Dania
18 procent flere 1. prioritets 
ansøgere end sidste år. Sådan 
ser tallene for Erhvervsakademi 
Dania ud dagen efter ansøg-
ningsfristen på optagelse via 
kvote 2. De flere 1.prioritets 
ansøgere er fordelt over alle 
Danias 17 videregående ud-
dannelser, som man kan læse 
i otte forskellige byer i Jylland. 
I Randers er det især uddan-
nelsen i optometri, der har 
fået mange flere ansøgninger, 
idet 76 % flere end i 2014 
ønsker at starte på den 3 1/2-
årige bacheloruddannelse. 

vestas
Fra 1. marts har Vestas 
udvidet sin produktion med et 
nyt anlæg i Randers. Dermed 
forventer man, at der skal 
ansættes 50-60 nye medar-
bejdere på grund af travlhed 
på fabrikkens afdeling i Ham-
mel. Produktionen i Randers 
skal blandt andet rumme et 
højteknologisk testcenter, 
der skal sikre kvaliteten af 
styringsenhederne til den nye 
turbine, oplyser fabrikken. 
„Det er glædeligt, at Vestas 
nu igen markerer sig blandt 
vore mange, stærke produk-
tionsvirksomheder,“ siger 
borgmester Claus Omann 
Jensen. „De arbejdspladser, 
Vestas skaber her, passer 
rigtig godt til de kompetencer 
arbejdsstyrken i Randers har.“

Mærsk-Andersen A/s
Handelsvirksomheden inden 
for sundhedssektoren Mediq 
Danmark, med hovedsæde 
i Brøndby, har købt Mærsk-
Andersen A/S, som sælger 
udstyr til lægeklinikker.
De to ejere af Mærsk-An-
dersen siden 2002, Michael 
Maigaard Nielsen og Heinz 
Kvottrup Lorentzen, har be-
holdt den andel af virksomhe-
den, der beskæftiger sig med 
ortopædkirurgi i Norden.

c.f. Møller
Arkitektfirmaet C.F. Møller 
er udvalgt blandt fem teams, 
bestående af landets førende 
ingeniører, arkitekter og by-
planlæggere, til at lave forun-
dersøgelse til det kommunale 
projekt „Byen til Vandet“, der 
skal udnytte potentialet bedre 
mellem Randers midtby, Gu-
denåen og Randers Fjord. 
„Det er oplagt at undersøge, 
hvordan den smukke middel-
aldermidtby kan forbindes 
med naturen og vandet – med 
de mange muligheder for 
byudvikling, det fører med 
sig,“ siger projektchef Anne-
Mette Gjeraa, Realdania, der 
sammen med kommunen, 
har peget på C.F. Møller.
Undersøgelsen ventes at 
være færdig inden sommeren 
2015. 

nye selskaber
CVR-NR:
36493240 HØGH ADVOKATANPARTSSELSKAB ......................................................... 19.01.2015
36494069 FAMILIEN HALD ApS ................................................................................. 20.01.2015
36476060 DAM ANLÆG IVS ....................................................................................... 21.01.2015
36466472 FLHO 1 ApS ................................................................................................ 21.01.2015
36466421 FLHO 2 ApS ................................................................................................ 21.01.2015
36489715 PLEXO.DK IVS ............................................................................................ 21.01.2015
36497335 K & S ApS ................................................................................................... 23.01.2015
36499931 K & J ERIKSEN ApS .................................................................................... 27.01.2015
36501278 NIELS JØRGEN NIELSEN ApS ................................................................... 28.01.2015
36501359 TANDLÆGERNE SPENTRUP ApS .............................................................. 28.01.2015
36503424 CAM ADMINISTRATION ApS ..................................................................... 29.01.2015
36504943 J&A ENTERPRICE IVS 30.01.2015
36507144 BOGHOLDERINDEN ApS ........................................................................... 03.02.2015
36507993 CROSSEYES SØLVTOFTE ApS ................................................................... 03.02.2015
36533641 KLC ERHVERV ApS .................................................................................... 05.02.2015
36532955 NY COMADAN A/S ..................................................................................... 05.02.2015
36483121 COUNTLESS IVS ........................................................................................ 06.02.2015
36534850 DANNEVANG AUTO ApS ........................................................................... 06.02.2015
36535911 DJ E-HANDEL ApS ..................................................................................... 09.02.2015
36537035 SMART SMYKKER ApS .............................................................................. 10.02.2015
36538198 ØSTRUP BILER ApS ................................................................................... 11.02.2015
36500034 STARFOOD.DK IVS ..................................................................................... 12.02.2015
36541598 CARRYON GOLFTROLLEY ApS ................................................................. 13.02.2015
36540990 NY START ApS ............................................................................................ 13.02.2015
36540176 STRAAMANDEN ApS ................................................................................. 13.02.2015
36543574 P.D. BYG ApS .............................................................................................. 17.02.2015
35875107 TØJHUSHAVENS BØRNEHUS ApS ........................................................... 17.02.2015
36494972 SANTUS ApS .............................................................................................. 18.02.2015
36546263 INVESTERINGSSELSKABET AH ApS ......................................................... 20.02.2015
36547820 NEXTHOST ApS .......................................................................................... 23.02.2015
36549246 CHICAGO ROASTHOUSE ApS ................................................................... 24.02.2015
36549211 MARIAGERVEJENS BAGERI ApS .............................................................. 24.02.2015
36493038 FOODBELTS NORDIC IVS .......................................................................... 25.02.2015
36552611 DBS2015 ApS ............................................................................................. 26.02.2015
36552026 DJAMEL IVS ............................................................................................... 26.02.2015
36552638 FALBEPARKEN C2 ApS .............................................................................. 26.02.2015
36554088 TIKVAN INVEST ApS ................................................................................... 01.03.2015
36554657 A.C. MILJØ OG NEDBRYDNING ApS ........................................................ 02.03.2015
36554932 KRONEKØD ApS ........................................................................................ 02.03.2015
36555351 MINDFUL.PLACE ApS ................................................................................ 03.03.2015
36559667 Jysk Service Teknik ApS ............................................................................. 10.03.2015
36559950 Maria F ApS ................................................................................................ 10.03.2015
36559985 Bruun’s Tømrer & Snedker IVS ................................................................... 10.03.2015
36561017 Ombytnings Selskabet ApS ........................................................................ 11.03.2015

selskabsændringer
CVR-NR: 
25878949 UNIPARK SERVICE A/S.....................................................Selskabet opløs 19.01.2015
32564054 HILDESHEIM CONSULTING ApS .................................... selskabet opløst 20.01.2015
35873228 FH RANDERS ApS ..................................................... opløst ved spaltning 21.01.2015
34732698 TRÆNING FOR QVINDER RANDERS ApS .............. Konkursdekret afsagt 21.01.2015
34734925 LINDE, RANDERS ApS ............................................ Konkursdekret afsagt 22.01.2015
10200288 M.L.R. AF 16. APRIL 1986 A/S ....................................Selskabet er opløst 22.01.2015
20772786 HELLE JUSTESEN A/S ................................................Selskabet er opløst 23.01.2015
34707677 CLKJ HANDEL ApS ................................................. Konkursdekret afsagt 27.01.2015
30533011 HVIDEVARER TERMINALEN RANDERS ApS ...Konkursbehandlingen afsluttet 27.01.2015
30695186 MURERMESTER HANS HENNING ApS ....Konkursbehandlingen afsluttet 27.01.2015
33590679 QUEENS AND LADIES ApS .......................Konkursbehandlingen afsluttet 27.01.2015
33239068 TAMIL FINANCE ApS ...................................................... selskabet opløst 27.01.2015
32324215 RANDERS TAGDÆKNING ApS ............................... Konkursdekret afsagt 28.01.2015
35041281 2TALENTREPRISE ApS ..................................... Anmodning om opløsning 02.02.2015
28847904 EXPRESS DE PARIS A/S .......................................... Konkursdekret afsagt 02.02.2015
34597359 FLØJSTRUP MASKINSTATION ApS ................. Anmodning om opløsning 03.02.2015
33766327 JP-TEC ApS ....................................................... Anmodning om opløsning 03.02.2015
31746094 DET PÆDAGOGISKE KORPS ApS .................................. selskabet opløst 04.02.2015
35473238 RANDERS PRO ApS ......................................... Anmodning om opløsning 04.02.2015
31585791 AK 2015 ApS ............................................................ Konkursdekret afsagt 05.02.2015
30573730 UGGELHUSE MURER OG BYGGEFIRMA ApS ......... Likvidation vedtaget 05.02.2015
28320027 COMPFITT GLAS A/S .................................. Selskabet opløst efter fusion 06.02.2015
28706359 COMPFITT METAL A/S ......................................... Selskabet er fusioneret 06.02.2015
10757886 HORNBAEK SCANDIWOOD A/S ................. Selskabet opløst efter fusion 06.02.2015
31416213 HORNBÆK TRÆVAREFABRIK A/S ...................... Selskabet er fusioneret 06.02.2015
33758464 SENGESPECIALISTEN, RANDERS ApS ...... Selskabet opløst efter fusion 06.02.2015
35378340 DRIFTSSELSKABET 120572 ApS ............................ Konkursdekret afsagt 09.02.2015
34458200 DH INTERNATIONAL ApS ...........................................Selskabet er opløst 11.02.2015
48984215 WARRER FINANS ApS ................................................Selskabet er opløst 11.02.2015
33862490 SHAKE A DEAL ApS ....................................................Selskabet er opløst 12.02.2015
34597359 FLØJSTRUP MASKINSTATION ApS ........................ Konkursdekret afsagt 16.02.2015
34711127 EUROTOTALBYG ApS ...................................... Anmodning om opløsning 18.02.2015
36477822 UØ2014 ApS ......................................... Selskabet er opløst ved spaltning 18.02.2015
35649484 DAJU IVS .....................................................................Selskabet er opløst 19.02.2015
35649395 JACMON GROUP IVS .................................................Selskabet er opløst 19.02.2015
25987764 TURNPOINT A/S ..........................................................Selskabet er opløst 19.02.2015
33063725 ARK&TEK ApS .................................................. Anmodning om opløsning 25.02.2015
31752191 VOGNMAND SØREN SCHWARTZ ApS ......................Selskabet er opløst 25.02.2015
33045891 ALKATEK A/S .............................................Konkursbehandlingen afsluttet 27.02.2015
35473238 RANDERS PRO ApS .................................. Skifteretsbehandlingen sluttet 27.02.2015
30592395 RIB DEVELOPMENT ApS ..........................Konkursbehandlingen afsluttet 27.02.2015
86610515 Ø.B.M. A/S .................................................Konkursbehandlingen afsluttet 27.02.2015
32782167 AUNING TRANSPORT ApS .................................. Selskabet er fusioneret 04.03.2015
 

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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NY RENAULT TRAFIC L1H1 1.6 dCI 140 HK S&S 
LEASING FRA 1.993 KR./MD. 
INKL. NAVIGATION, AIRCONDITION, FARTPILOT, 
BAKKAMERA, TÅGELYGTER OG REGNSENSOR, SERVICE 
& VEDLIGEHOLDELSE 

SKRU OP FOR SUCCESEN 

VAREBILER TIL OVERSKUDSAGTIGE 
HÅNDVÆRKERE

RENAULT KANGOO L1 1,5 dCI 75 HK S&S 
LEASING FRA 1.299 KR./MD.  
INKL. AIRCONDITION, SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE

RENAULT MASTER L2H2 2,3 dCI 125 HK
LEASING FRA 2.199 KR./MD.
INKL. AIRCONDITION, SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE

www.renault.dk

DRIVE THE CHANGE

KLAR TIL AT BOOSTE FORRETNINGEN MED 140 HK I EN VAREBIL UDOVER DET SÆDVANLIGE
Med ny Renault Trafi c er det svært ikke at blive temmelig overskudsagtig, for med en leasingpris på kun 1.993 kr./måned er Trafi c en varebil, der skruer 
op for alt – undtagen pris og brændstofforbrug. Den er spækket med lækkerier som navigation, aircondition, fartpilot, regnsensor og bakkamera. Oplev 
den helt overlegne kabine og du vil aldrig tilbage i en almindelig varebil. Mærk køreegenskaberne og de 140 hestekræfter, og du vil nægte at tro, at den 
kører hele 16,4 km/l ... men det gør den! Prøv også Renault Master og Kangoo fra Danmarks mest overskudsagtige varebilsprogram. 
ENERGIKLASSE  –  Ny Renault Trafic L1H1 1,6 dCI 140 HK S&S – 1.993 kr./md. Energiklasse C: Forbrug 16,4 km/l, CO2-udledning: 170 g/km. Operationel leasing hos Renault Finance (Santander Consumer Bank) af Renault Trafic T29 L1H1 1,6 dCi 140 HK: 1.993 kr/md ved leasingperiode på 60 måneder inklusiv 
Renault Care (service-, reparation- og vedligeholdelsesaftale – eksklusiv dæk). Inklusiv 15.000 kilometer om året med 30.000 kr. i forudbetalt leasingydelse. Renault Master L2H2 2,3 dCi 125 HK – 2.199 kr./md. Energiklasse F: Forbrug 12,8 km/l, CO2-udledning: 207 g/km. Operationel leasing hos Renault Finance (Santander Consumer Bank) 
af Renault Master T33 L2H2 2,3 dCi 125 HK: 2.199 kr/md ved leasingperiode på 60 måneder inklusiv Renault Care (service-, reparation- og vedligeholdelsesaftale – eksklusiv dæk). Inklusiv 15.000 kilometer om året med 30.000 kr. i forudbetalt leasingydelse. Renault Kangoo L1 1,5 dCi 75 HK S&S – 1.319 kr/md. Energiklasse A+: Forbrug 
23,8 km/l, CO2-udledning: 110 g/km. Operationel leasing hos Renault Finance (Santander Consumer Bank) af Renault Kangoo Access L1 1,5 dCi 75 S&S,: 1.299 kr./md ved leasingperiode på 60 måneder inklusiv Renault Care (service-, reparation- og vedligeholdelsesaftale – eksklusiv dæk). Inklusiv 15.000 kilometer om året med 30.000 kr. i 
forudbetalt leasingydelse. Alle priser er eksklusiv moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse. 
Forbehold for pris- og renteændringer. Gælder så lange lager haves. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

CLIO OG CLIO ST VAN 
OP TIL 31,3 KM/L. FRA 87.999 KR. 
EKSKL. MOMS**
OP TIL 31,3 KM/L. FRA 
EKSKL. MOMS**

CAPTUR VAN 
OP TIL 27,8 KM/L. FRA 99.999 KR. 
EKSKL. MOMS**

MEGANE ST VAN 
OP TIL 28,6 KM/L. FRA 129.999 KR. 
EKSKL. MOMS**

SCENIC OG GRAND SCENIC VAN 
OP TIL 24,4 KM/L. 
FRA 153.999 KR. EKSKL. MOMS**

Randers salgsafdeling · Aarhusvej 115 · 8960 Randers SØ · Tlf: 86 42 25 11 · Mandag - fredag 9.00-17.30, lørdag - søndag 11.00-16.00 · www.autohus.dk
Grenå salgsafdeling · Rugvænget 29 · 8500 Grenaa · Tlf: 86 32 15 00 · Mandag - fredag 10.00-17.00, lørdag - søndag 10.00-15.00

Frederikshavn . Maigårdsvej 5 . Tlf. 98 42 43 44

http://www.autohus.dk
http://www.toyota-grenaa.dk
http://www.toyota-randers.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
16.01.2015 - 12.03.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A3d Aps
Burschesgade 12, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,4)

Applejack Aps
Stribvej 3, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 5,6 (5,6)
Resultat før skat 1,2 (0,7)
Egenkapital 2,6 (2,6)

A/s elektro-Jørgensen. Randers 
Alsvej 4, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste  3,8 (2,1)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 4,0 (3,6)

Ashfield nordic Aps
Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K
[Provstegade 10 2, 8900 Randers C]
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 6,2 (6,8)
Resultat før skat -0,1 -(0,7)
Egenkapital 0,2 (0,5)
Antal ansatte - (19)

Auto-g. Randers A/s
Ørneborgvej 19, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 11,2 (11,3)
Resultat før skat 0,6 (0,2)
Egenkapital 8,4 (7,9)

Aquacut Aps
Hovedvejen 8, Terp, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 2,4 (1,8)
Resultat før skat 1,1 (0,6)
Egenkapital 1,8 (1,2)

Batco nordic Aps
Virkevangen 48, Assentoft
8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,0)
Resultat før skat 0,7 (0,2)
Egenkapital 1,1 (1,6)

Bmg A/s
Haraldsvej 60L, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 11,6 (11,3)
Resultat før skat  3,0 (3,6)
Egenkapital 9,4 (7,7)
Antal ansatte 16 (14)

Buchs A/s
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 13,3 (11,7)
Resultat før skat  3,1 (1,3)
Egenkapital 4,4 (2,1)

Bulldog Agri Dk Aps
Engelsholmvej 11, 8940 Randers SV 
Regnskabsafslutning  31-12-2014
Bruttofortjeneste 2,0 2,1
Resultat før skat 0,3 0,4
Egenkapital 2,5 2,3

By i Byen Aps
Dannevirkevej 20, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste -10,4 (9,2)
Resultat før skat -13,3 (13,4)
Egenkapital 17,6 (28,4)

cB & Ole B. Booking A/s
Ydervangen 32, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,4)
Resultat før skat 0,0 -(0,4)
Egenkapital -3,5 -(3,6)

centerlak Aps
Hadsundvej 164, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste  3,8 (2,1)
Resultat før skat 1,0 -(0,5)
Egenkapital 0,3 -(0,3)

c&l Turned Parts A/s
Østre Boulevard 26, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 14,9 (14,1)
Resultat før skat 1,6 (0,2)
Egenkapital 5,3 (4,1)

comadan A/s
Messingvej 60, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,4)
Resultat før skat -0,1 (0,4)
Egenkapital 5,4 (6,2)

comadan Produktion A/s
Messingvej 60, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,8)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital  3,0 (3,7)

Dahlitech A/s
Kertemindevej 48, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 11,4 (9,3)
Resultat før skat 1,3 (0,8)
Egenkapital 1,8 (0,7)

DAnBOX.Dk Aps
Kærsangervej 16, 8870 Langå
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 5,4 (3,3)
Resultat før skat  3,0 (1,9)
Egenkapital  3,6 (2,9)

Danish crown insurance A/s
Tulipvej 1, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 27,6 (28,4)
Resultat før skat  33,2 (30,4)
Egenkapital 101,7 (129,9)
Antal ansatte 7 (7)

Danish crown salg og service A/s
Marsvej 43, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (28,6)
Resultat før skat 0,0 -(0,6)
Egenkapital 1,2 (1,5)
Antal ansatte - (9)

Dan-Rehab A/s
Messingvej 13, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 6,3 (5,9)
Resultat før skat  3,6 (3,3)
Egenkapital 5,1 (4,8)

Dansk Parkerings service A/s
Niels Brocks Gade 10A, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,1)
Resultat før skat 1,6 (1,1)
Egenkapital 2,9 (2,0)

Design smedie Aps
Ørneborgvej 21A, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste  3,3 (3,4)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 1,9 (1,8)

Det sundhedsfaglige Børneteam Aps
Biografgade 3 4, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste  34,0 (30,4)
Resultat før skat  3,4 (3,8)
Egenkapital  3,0 (3,4)

De.vision Reklamebureau A/s
Staldgårdsgade 1C, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,7)
Resultat før skat -0,1 -(0,4)
Egenkapital -1,1 -(0,9)
Antal ansatte  3 (3)

Develtron A/s
Messingvej 7, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 5,8 (4,9)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 1,1 (1,1)

Dj supply A/s
Holger Danskes Vej 31, 
8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 8,2 (7,6)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 5,6 (5,5)
Antal ansatte 15 (14)

Dokupartner ivs
Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,0)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)

e.c. Diesel-elektro A/s
Ørneborgvej 19, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste  3,5 (3,4)
Resultat før skat 0,1 -(0,3)
Egenkapital 1,0 (0,9)

ejendomsmæglerfirmaet 
Helle gade Aps
Kirkegade 1 2 tv, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,1)
Resultat før skat 0,8 -(0,3)
Egenkapital 0,7 (0,1)

eJ Rengøring Aps
Østermarksvej 71, 8983 Gjerlev J
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,9)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,0 (0,0)

ensure Pensionsmægler 
 Midtjylland Aps
Tebbestrupvej 57, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,9)
Resultat før skat 0,7 (1,0)
Egenkapital 0,7 (0,2)

erik Morild Møller Aps
Brødregade 2, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,7)
Resultat før skat 1,0 (1,2)
Egenkapital  3,6 (4,0)
Antal ansatte 5 (5)

fa-el A/s
Stationsvej 13, 8981 Spentrup
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 12,4 (5,3)
Resultat før skat 4,4 (0,1)
Egenkapital 8,2 (5,1)

nAvne
kAlenDeR
eRHveRv

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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fjordens service Aps
Dyrbyvej 8, Gassum, 8981 Spentrup
Regnskabsafslutning  31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,7 3,5
Resultat før skat -0,1 0,0
Egenkapital 0,1 0,1

focuscare Denmark Aps.
Østervangsvej 21, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,8)
Resultat før skat 2,1 (1,8)
Egenkapital 1,8 (1,7)
Antal ansatte  3 (3)

friland A/s
Marsvej 43, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 8,1 (10,8)
Resultat før skat -0,9 (0,8)
Egenkapital 25,3 (25,1)
Antal ansatte 15 (17)

g9 - landskab / Park & Byrum A/s
Toldbodgade 96, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 11,8 (8,6)
Resultat før skat 6,6 (4,4)
Egenkapital 7,7 (5,4)

Hansen Møbler A/s
Århusvej 110, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 4,5 (4,8)
Resultat før skat -0,7 -(0,8)
Egenkapital  3,3 (3,9)
Antal ansatte 13 (15)

Helstrup Dæk Aps
Langelandsvej 15, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 5,4 (6,1)
Resultat før skat 0,9 (1,8)
Egenkapital 0,3 (0,3)

Hj lift Aps
Industribakken 3, Johannesberg
8870 Langå
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,6)
Resultat før skat 0,0 -(0,2)
Egenkapital 0,2 (0,2)

iadvice Aps
Nikkelvej 17, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning  31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,9 3,0
Resultat før skat 1,3 1,0
Egenkapital 2,8 1,9

Jensen Plus Bygholm A/s
Frederiksdalvej 8, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 4,8 (7,3)
Resultat før skat 0,1 (1,8)
Egenkapital 2,3 (4,2)

Jens Pind Aps
Kirkegade 17, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,8)
Resultat før skat 0,2 -(0,1)
Egenkapital -0,1 -(0,3)

J.H. stålindustri A/s
Industrivej 39, 8981 Spentrup
Regnskabsafslutning  30-09-2014 
Bruttofortjeneste 7,6 9,6
Resultat før skat 0,5 0,5
Egenkapital -0,7 -0,9

John Drejer A/s
Alsikevej 10, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning  31-12-2014
Bruttofortjeneste  22,0 22,8
Resultat før skat 1,5 1,0
Egenkapital 5,3 4,5

keyselector Aps
Kavalerivej 16, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)

kronjyllands 
Begravelsesforretning Aps
Nørre Boulevard 4, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,4)
Resultat før skat 0,9 (0,7)
Egenkapital 4,0 (3,8)

kronjyllands camping & 
Marine center A/s
Grenåvej 29, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 6,1 (6,3)
Resultat før skat 0,3 (0,5)
Egenkapital 2,1 (1,8)

kronjyllands Malerfirma A/s
Virkevangen 14, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 5,3 (5,4)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,5)

lamipro A/s
Tunøvej 1, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 10,8 (10,1)
Resultat før skat 0,9 (0,0)
Egenkapital 4,9 (4,4)

lille Bjørn Aps
Rejstrupvej 52, Rejstrup
8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,4)
Resultat før skat 0,7 (0,2)
Egenkapital 0,1 -(0,5)

lindholt‘s fourniturehandel Aps
Sportsvej 6, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste  3,6 (3,4)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 2,6 (3,3)

lis Ann Aps
Torvegade 11, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste  3,1 (2,6)
Resultat før skat 1,0 (0,5)
Egenkapital 2,0 (1,2)

Maskingruppen A/s
Amtsvejen 45A, Gassum
8981 Spentrup
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 16,5 (12,1)
Resultat før skat 1,0 -(2,5)
Egenkapital  3,5 (3,3)

Midtjydsk fornikling og 
 forchromning A/s
Hvidelvej 7, 7400 Herning
[Tinvej 5, 8940 Randers SV]
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 19,6 (18,1)
Resultat før skat 2,3 (0,8)
Egenkapital  3,9 (3,1)
Antal ansatte - (75)

Munck kraner A/s
Industrivej 14, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 4,3 (3,4)
Resultat før skat 1,1 (0,3)
Egenkapital 1,9 (1,1)

Park & landskab Aps
Paderupvej 24, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning  30-09-2014 
Bruttofortjeneste 3,9 2,5
Resultat før skat 1,1 0,2
Egenkapital 0,5 -0,4

Plusindretning Aps
Frederiksdalvej 8, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste  3,6 (3,5)
Resultat før skat 2,1 (2,2)
Egenkapital 1,6 (1,7)

Promax industries Aps
Parkvej 44, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 7,9 (6,3)
Resultat før skat 4,4 (3,3)
Egenkapital 11,7 (8,7)

Projector A/s
Tebbestrupvej 107, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 11,2 (11,0)
Resultat før skat 0,9 (0,5)
Egenkapital 2,5 (1,9)

Provinsforlaget Miljøkalendere A/s
Århusvej 67, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 8,0 (7,8)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 5,1 (5,2)

Randers Autodele Aps
Jernbanegade 4, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning  31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,6)
Resultat før skat 0,1 -(0,1)
Egenkapital 0,4 (0,3)

Randers kemiske industri A/s
Kristrupvej 158, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 7,0 (6,9)
Resultat før skat 1,8 (1,7)
Egenkapital 5,1 (5,0)

Randers Maskinfabrik A/s
Nyholmsvej 11, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 7,6 (7,0)
Resultat før skat 0,9 (1,0)
Egenkapital  3,4 (3,6)

Randers Tekniske forretning A/s, 
Randers
Grenåvej 13, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 7,8 (6,9)
Resultat før skat 0,8 (0,1)
Egenkapital 5,4 (4,8)
Antal ansatte 14 (13)

Restaurant skovbakken Aps
Østervangsvej 1, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 5,4 (5,3)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital  3,9 (3,9)

Risskov Travel Partner A/s
Østergade 10A, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 21,2 (19,8)
Resultat før skat 6,6 (5,5)
Egenkapital 13,9 (10,8)
Antal ansatte  36 (-)

scanbolt A/s
Nyholmsvej 15, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste  3,8 (3,2)
Resultat før skat 1,7 (1,8)
Egenkapital 2,3 (1,0)

steff food A/s
Marsvej 43, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 5,5 (5,5)

Taulborg vvs Aps
Erhvervsparken 6, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,5)
Resultat før skat 0,4 -(0,2)
Egenkapital 0,4 (0,1)

Telekæden Randers A/s
Jomfruløkken 4, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste -0,1 (0,0)
Resultat før skat -0,8 -(0,3)
Egenkapital 0,4 (1,0)

Trailerland Aps
Hobrovej 335, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,9)
Resultat før skat -0,5 -(0,5)
Egenkapital 0,1 (0,1)

Transport.net Aps
Engelsholmvej 20, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,2)
Resultat før skat 1,1 (0,8)
Egenkapital 1,3 (1,1)
Antal ansatte 12 (10)

TT cars Aps
Tigervej 7, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,4)
Resultat før skat 0,2 -(0,1)
Egenkapital 0,2 (0,0)
Antal ansatte  3 (0)

vognmaleren Aps
Virkevangen 3, Assentoft
8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 5,5 (4,9)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 1,4 (1,1)
Antal ansatte 12 (11)

vognsen. Rådgivende ingeniører A/s
Udbyhøjvej 69, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning  30-09-2014 
Bruttofortjeneste 8,7 (7,2)
Resultat før skat 1,9 (1,2)
Egenkapital 2,1 (1,6)

Xafir A/s
Tronholmen 3, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 3,3 (4,2)
Resultat før skat -1,7 -(0,4)
Egenkapital 0,4 (0,7)
Antal ansatte 10 (11)

HR-netværk
9. april kl. 8.15-10.00 på Business Park 
Randers. 
Erhverv Randers’ HR-Netværk er 
et nyetableret kompetence- og 
udviklingsnetværk, hvor lokale små og 
mellemstore virksomheder kan gå nye 
veje sammen inden for personaleudvikling 
og øvrige HR-områder. Netværket er 
åbent for alle medlemmer og mødes 
første gang den 9. april.
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Toppac A/s
Tinvej 2, 8940 Randers SV

Regnskabsafslutning 30.09.2014

Bruttofortjeneste 38,7 (33,6)

Resultat før skat 22,8 (17,9)

Egenkapital  35,2 (27,9)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

fem-årige kontrakter 
nøglen til vækst
Allerede da direktør Søren 
Mark Andersen startede 
Toppac A/S i 2002 havde han 
fokus på, at virksomheden 
skulle udvikle sit eget program 
og egne produkter i tæt sam-
arbejde med kunderne. I dag 
sender han mellem 75 og 80 
40-fods containere til Austra-
lien om året med en special-
emballage der kan »ånde« og 
som bruges til supper. Da sup-
perne bliver fyldt i emballagen 
ved 90 grader og derefter kølet 
ned, ville emballagen sprænge 
i processen, hvis den ikke selv 
kunne udligne trykket.
„Vi lytter til kunderne og 
skræddersyr vores produkt til 
opgaven. Til gengæld baserer 
vi som regel samarbejdet 
på en langtidskontrakt, der 
gør det muligt for os at lave 
langsigtede investeringer, som 
samtidig sikrer kunden en at-
traktiv pris på plastemballagen. 
Faktisk er det i dag lykkedes 
os at sikre 40% af omsætnin-
gen gennem femårige kontrak-
ter. Det giver en god stabilitet 
i virksomheden og en tryghed 
for medarbejderne, der ved, 
at de har fast arbejde, hvis vi 
passer vores ting. Derfor har vi 

i dag både dygtige og stabile 
medarbejdere,” konstaterer 
Søren.
De 26 medarbejdere holder 
produktionen i gang 24/7 i 
300 dage om året. „Kun til jul 
holder vi en pause, selvom vi 
nogle gange er nødt til at køre 
mellem jul og nytår også.”
Toppac udvikler og producerer 
sprøjtestøbte bægre og låg, 
hvor etiketten er indsvejset 
sammen med plasten. „Vi 
laver alt med logistik, design 
og artwork, så kunden kan 
koncentrere sig om at produ-
cere den aktuelle fødevare.” 
Søren forventer at udviklingen 
med en kontrolleret vækst 
på omkring 20% om året vil 
fortsætte. „Det skal være en 
kontrolleret vækst, så jeg vil 
ikke vækste mere om året. Det 
er vigtigt for mig at organisatio-
nen kan følge med.”

succes med omstilling og nyt fokus
Fårup Beton Industri har i dag 
fyldt 60% af ordrebogen med 
opgaver til større offentlige 
byggerier. For et par år siden 
fyldte den type opgaver kun 
5-10%. I dag er ordrebogen 
allerede trekvart fyldt i det 
kommende regnskabsår, og 
direktør Brian Knudsen tilskri-
ver sucessen det nye fokus på 
opgaver hos det offentlige.
„Vi har sadlet hele vores setup 
om, så vi i dag også er godt 
gearet til at levere til større 
offentlige byggerier. Sidste 
regnskabsår har vi derfor brugt 
på omstilling og investeringer. 
Samtidig har vi betalt lære-
penge på vores første leve-
rance til Skejby Sygehus. Der-
for endte sidste års regnskab 
utilfredsstillende med knap 3 
mio. kr. i underskud.”
Brian Knudsen fortæller, at 
Fårup er ved at levere et helt 
institut til Aalborg Universitet 
lige nu. „Det er en endnu 
større opgave end den, vi har 
til Skejby Sygehus. Vi skal 
levere elementer for noget der 
ligner 20 mio. kr. her, så jeg 

er ikke i tvivl om potentialet. 
Det er her, væksten kommer i 
byggeriet.
Vi er kommet ind på det of-
fentlige marked ved at levere 
et produkt i høj kvalitet. Vores 
kunde er som regel den hoved-
entreprenør, der får opgaven. 
Han spørger så en række 
elementleverandører, og her er 
det vores erfaring, at kvaliteten 
er afgørende. Vi laver alene 
råhuset, så kommer der andre 
og sætter døre og vinduer og 
alt det andet i. Derfor er det 
vigtigt at hovedentreprenøren 
kan regne med, at vores leve-
ring er i orden.”
Direktøren fortæller, at der er 
et kæmpe dokumentations-
behov hos det offentlige. ”De 
kommer cirka hver anden uge 
for at se, om vi laver det der 
står i papirerne. Vi bliver kik-
ket over skulderen på en helt 
anden måde end vi har været 
vant til.”
Han forventer et positivt 
resultat i niveauet 3-4 mio. 
kr. før skat i regnskabsåret 
2014/2015.

Hyring og fyring
Business Netværk Graceland
21. april kl. 8.00-10.00 på Graceland 
Randers.
Advokat Nikolaj Nikolajsen fra Lou 
Advokatfirma fortæller om muligheder og 
faldgruber, når du skal hyre eller fyre en 
medarbejder. Herefter er der spørgsmål 
og netværk. Det koster 130,- kr. at deltage 
inkl. morgenmad. 
Tilmeld.: www.erhvervranders.dk

ledelse gennem motivation
22. april kl. 8.00-10.00 på Business Park 
Randers.
Hvordan motiverer du dine forskellige 
medarbejdere? Det kan du høre mere 
om på dette morgenseminar med 
motivationsekspert Anders Oll. 
Tilmeld.: www.erhvervranders.dk
 

ledelse og selvledelse
20. maj kl. 8.00-10.00 på Graceland 
Randers.
Kom og hør hvordan du kan motivere og 
lede dig selv og eventuelle medarbejdere 
til en mere produktiv hverdag. Herefter 
er der spørgsmål og netværk. Det koster 
130,- kr. at deltage inkl. morgenmad. 
Tilmeld.: www.erhvervranders.dk

fårup Betonindustri A/s
Kærvej 1, 8990 Fårup

Regnskabsafslutning 30.09.2014

Bruttofortjeneste  35,5 (37,2)

Resultat før skat -3,0 (3,0)

Egenkapital 9,5 (11,8)

Antal ansatte 78 (74)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Direktør Søren Mark Andersen, Toppac A/S

Direktør Brian Knudsen, Fårup Betonindustri A/S
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