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Kvist & Jensen As 
stAtsAutoriserede revisorer

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

Få styr på tallene 
ring 86 41 21 00

Bolther-Stensgaard A/S · Agerskellet 48 · 8920 Randers NV
Tlf. 8641 3824 · bolst@raunstrup.com · www.bolst.dk

•   Bygningsvedligeholdelse

•   Renoveringer af byggeri

•   Total- og hovedentrepriser

•   Stor- og fagentrepriser

•   Tømrer- og snedkerarbejde

•   Beton- og murerarbejde

•   Nybyggeri

•   Glarmesterarbejde

UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE

Udvikling i LEDELSE
Modul 1: Introduktion til ledelse 
AMU-kursus: 47753 Ledelse og samarbejde (3 dage).  
Dato: 17.-19. maj 2016

Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj 
AMU-kursus: 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj (2 dage)
AMU-kursus: 47754 Mødeledelse (1 dag)
Dato: 14.-16. juni 2016

Modul 3: Konflikthåndtering og udfordrende samtaler
AMU-kursus: 47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dg)
Dato: 23.-24. august 2016

Modul 4: Situationsbestemt ledelse
AMU-kursus: 47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse (2 dage)
Dato: 20.-21. september 2016

Modul 5: Innovations- og forandringsprocesser
AMU-kursus: 47750 Medarbejderinvolvering (3 dage)
Dato: 1.-3. november 2016

Kontakt Mette Mitta Kristensen, tlf. 87 11 36 24 eller kr@tradium.dk

www.tradium.dk

http://www.kvistjensen.dk
http://www.bolst.dk
http://www.tradium.dk
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Der er ingen optagelsesritualer, alle må være med, men ingen kan blive medlem. 
Mød Business Netværk Memphis Mansion, som er et erhvervsnetværk oprindeligt 
tiltænkt iværksættere, og hvor man tilmelder sig arrangementer fra gang til gang.

 6 DU MÅ IKKE FEJLE I DEN HER BRANCHE
Når man leverer til brandslukningssystemer og specielt til skibs- og offshore 
industrien over det meste af verden, må udstyret ikke svigte, når katastrofen 
rammer. Det kan forårsage store skader på både personer og materiel.

 8 BILEN&BOSSEN:  
BILEN DE KALDTE THE WIDOWMAKER
Når Steen Haugaard Fransen sætter sig bag rattet i sin Porsche 911, er det 
sjældent for at køre hurtigt i den. Selv om det er det, den er bygget til, går turen 
som regel i et mere roligt tempo.

 10 GAZELLE SKIFTER FØRERHEST

 12 50 ÅR MED TRYK PÅ

 14 JEG ER JO EGENTLIG EN STILLE PIGE
Personprofil Indehaver Lotte Johnsen, Avo Etiketter Aps 
[forsidefoto]  Lotte Johnsen er ikke bange for at prøve noget nyt, uanset om 
det drejer sig om bestyrelsesposter i erhvervsnetværk eller det lokale kor, som 
hun synger i. På trods af al den udadvendthed betegner hun sig selv som genert.
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TOTAL- HOVED- OG FAGENTREPRISE

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

www.hans-kirk.dk

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

www.kontorsupermarked.dk

MINI-TRANS RANDERS
www.minitrans-randers.dk

Tlf. 4028 7381

http://www.hans-kirk.dk
http://www.ritek.dk
http://www.kontorsupermarked.dk
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MAN SKAL HAVE  
LYSTEN TIL 
SELV AT  
GIVE  

Michael Blohm, Business Netværk Memphis Mansen
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Konceptet i Business Netværk 
Memphis Mansion er ret enkelt: 
Man tilmelder sig et kommende ar-
rangement online og betaler de 145 
kroner med det samme. Alle kan 
deltage, og arrangementerne varer 
typisk halvanden 
time og tjener 
til formål at få 
deltagerne til at 
mødes igen på 
egen hånd.

„Som iværk-
sætter havde jeg selv et behov for 
at få et netværk, uden det behø-
vede at koste en masse penge. 
Det var mere tænkt som en 
platform for iværksættere, men 
en direktør kan sagtens have in-
teresse i at sende medarbejdere 
til vores arrangementer, hvilket 
også sker,“ forklarer Michael 
Blohm.

Da han startede netværket, 
havde Erhverv Randers, ifølge 
Michael Blohm, ikke noget, 
der var møntet på iværksæt-
tere. Erhverv Randers har 
siden været inde over i 
2015 men trukket sig igen 
for at koncentrere sig om 
sine egne to netværk for 
henholdsvis rådgivere og 
HR-ansatte. Han står nu 
med ansvaret for sit net-
værk igen.

Duer ikke at komme  
for kun at få
„Netværksmøderne 
ligger her i Memphis 

Mansion, som Graceland Randers 
hedder nu, men mange har ikke væ-
ret herinde. Jeg kontaktede Henrik, 
som om nogen er iværksætter, og 
han var straks med på den. Den-
gang kendte jeg ham ikke,“ husker 

Michael Blohm.
Han har været 

med i mange 
netværk, hvoraf 
nogle fungerede 
og andre ikke. 
Han mener, net-

værk handler om at vække tillid og 
være synlig og selvfølgelig levere, 
når kunderne er der. Man skal ikke 
komme til møderne for at sælge og 
få kunder. Hvis det er grunden til, 
man kommer, vil det aldrig lykkes, 
mener han.

„Man skal 
deltage for at 
få netværk og 
sparring, og 
man skal have 
lysten til selv at 
give. Kommer 
man kun for at 
få, duer det ikke. Når det er sagt, og 
man gør det rigtigt, kan kendskabet 
i netværket give bonus,“ pointerer 
han.

Rejser er også netværk
Som eksempel nævner han sin 
egen revisor, som han mødte på en 
messe i København. Han har fået 
flere kunder i Michaels netværk 
sidenhen. Han betalte en formue for 
at have en stand på en messe, men 
fandt kunder ved at betale 145 kro-

ner for et arrangement i Memphis 
Mansion i Randers.

Michael Blohm har sit eget 
rejsebureau, ausfahrt.com, som 
arrangerer oplevelser i form af rejser 
til Tyskland for virksomheder og for 
private. Han kan ikke leve af den fire 
år gamle virksomhed endnu – sådan 
er det, når man investerer alle de 
tjente penge – og supplerer ved 
at arbejde som vikar i tysk i Folke-
skolen. Han er uddannet tysk tolk og 
translatør og er derfor velkvalificeret 
udi det tyske.

„Jeg sælger jo ikke overnatninger 
med morgenmad men oplevelser. 
Faktisk er fælles rejser også et 
netværk. Ofte er der meget mere 
netværk i at tage til Sankt Pauli 
sammen og se en fodboldkamp. Det 

er der, man kan 
lave de gode af-
taler. Det starter 
allerede i bus-
sen,“ fortæller 
Michael Blohm.

Michael er 
med i en del 

netværk og han har selv herigennem 
bl.a. fået kontakt til den advokat, 
som har hjulpet ham med at få de 
imaterielle rettigheder i Europa til 
logoet med det tyske Ausfahrtskilt.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Der er ingen optagelsesritualer, alle må være med, men ingen kan 

blive medlem. Mød Business Netværk Memphis Mansion, som er et 

erhvervsnetværk oprindeligt tiltænkt iværksættere, og hvor man 

tilmelder sig arrangementer fra gang til gang.

  MAN SKAL DELTAGE 

FOR AT FÅ NETVÆRK OG 

SPARRING

  GØR MAN DET 
RIGTIGT, KAN KEND
SKABET I NETVÆRKET 
GIVE BONUS
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Med egenudviklede pilotstyrede 
reguleringsventiler til brandbekæm-
pelse med vandtåge og gasser 
i tryk op til 300 bar har Isomatic 
en særstilling på området. Dog 
kan man, selv i den position, ikke 
tillade sig hvad som helst, og med 
produkternes vigtige funktion taget i 
betragtning er der ikke plads til fejl i 
systemerne.

„Vi laver regulatorer og udløser-
systemer til brandslukningsanlæg, 
og der er ganske få på markedet, 
der kan levere i de størrelser og 
med den kvalitet. Vi får også frem-
stillet automatiske flaskeventiler til 
brandslukningssystemer, men her 
er konkurrencen hård og dermed 
indtjeningen lav,“ forklarer Søren 
Kristoffersen.

Isomatic er familieejet, og Søren 
Kristoffersen kalder sig „mana-

ger“ på visitkortet. Isomatic  
har selv udviklet og 

patenteret sine 
pneuma-

tiske 

DU MÅ  

IKKE FEJLE  
I DEN HER BRANCHE

Manager Søren Kristoffersen, Isomatic
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To autoværksteder i top 100
Autobutler.dk har i deres rating af danske auto-
værksteder medtaget to værksteder i Randers 
blandt de 100 bedste. Som nummer 58 på listen 
er Blommevejens Autoværksted der ejes af Ove 
Caspersen og Sønderbæk Auto ved Jess Brand-
strup er placeret som nummer 78.

Kniv & Gaffel til Fru Larsen
Restaurant Fru Larsen har fået to Kniv & Gaffel i 
den nyeste Michelin Guide. Inspektøren fra gui-
den har i guiden skrevet om Fru Larsen: „Et gam-
melt, enkelt hotel og restaurant med træpaneler i 
loftet og en pejs i hjertet af restauranten. Lettere 
retter til frokost, fem-retters menu til middag. 
Maden er velpræsenteret, omhyggeligt udformet 
og fuld af smag.“

Randersborgere har 3. laveste formuer
Danmarks Statistik har regnet ud, at Randers er 
den kommune, hvor indbyggerne har den trediela-
veste formue. Den gennemsnitlige formue ligger i 
Randers på 1,27 mio. kr. Længere nede ligger Kø-
benhavn med 1.26 mio. kr. og Ishøj med 1.14 mio. 
kr. I toppen ligger Rudersdal med 6,62 mio. kr.

Fuldtidsuddannelse med fuldtidsjob
Erhvervsakademiet DANIA har gjort uddannelsen 
som produktionsteknolog tilgængelig for folk med 
fast arbejde. 
Derved dækker uddannelsesinstitutionen et 
behov hos virksomhederne, der gerne vil videre-
uddanne sine medarbejdere og samtidig behøver 
medarbejderen ikke gå fra job og ned på SU-løn 
for at tage den videregående uddannelse.

Færre konserveringsmidler
Dermapharm har fået en toårig bevilling på 1,3 
mio. kr. fra Miljøministeriets program for miljø-
teknologi til udvikling af nye produkter der inde-
holder mindre konserverende produkter. Det sker 
blandt andet ved at afsøge og afprøve nye typer 
emballager, der kan holde bakterier ude.

Viborg med i Business Region Aarhus
Viborg Kommune er indtrådt i det politisk 
erhvervs samarbejde. „Vi er rigtig glade for at 
byde Viborg velkommen i Business Region 
 Aarhus, der nu tæller ca. en halv million arbejds-
pladser og ca. 1 mio. borgere. Business regioner 
er modsat byskilte og regions- og kommunegræn-
ser ikke fastlagt på Christiansborg,“ siger formand 
for Business Region Aarhus og borgmester i 
Skanderborg Jørgen Gaarde fortsætter: „Busi-
ness Region Aarhus er kendt for sine interes-
ser ift. udvidelsen af Østjyske Motorvej E45. Vi 
arbejder generelt med erhvervsfremme, herunder 
bedre rammevilkår for virksomhederne og ser 
frem til at samarbejde med Viborg om dette.“
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løsninger til brandbekæmpelse. 
Det særlige ved dem er, at de er 
pilotstyrede med luft eller gasser 
og kan levere store volumener af 
inaktiv gas eller vandtåge til hurtigt 
at slukke brande i store rum.

Kend dine kunder
Idet der er meget få, der kan levere 
af den størrelse og kvalitet, er det 
bl.a. Isomatic’s ventiler, der har gjort 
det muligt at udvikle de højvolumi-
nøse og nøjagtige anlæg. De bliver 
brugt på olieplatforme, skibe og i 
industrien. Det er som regel Iso-
matic’s kunder, 
der leverer de 
færdige anlæg. 
Når konkurre-
rende selskaber 
har opdaget, 
hvor ventilerne 
stammer fra, er 
eksporten fulgt 
med af sig selv.

„Mange af 
vores internationale kunder har vi 
også fået, fordi medarbejdere har 
skiftet job inden for samme branche 
og dermed har taget os med som 
leverandører. Men vi er også til 
stede på messer, og jeg kontakter 
virksomheder, som jeg læser om i 
tidsskrifter for virksomheder i brand-
slukningsbranchen,“ fortæller Søren 
Kristoffersen.

Indimellem har han taget fejl af 
nye kunder, der lagde op til, de 
kunne afsætte store volumener af 
ventiler til anlæg med Isomatic’s 
produkter. Isomatic har udviklet spe-
cielle komponenter til dem, men det 
har senere vist sig at købsvolumen 
slet ikke har svaret til de omkost-
ninger, der har været forbundet 
med udviklingen, der i flere 
tilfælde har været afholdt af Iso-
matic, så det er en faldgrube, 
der kan koste dyrt.

Rygtes som steppebrand
„Chancerne for selv at 
udvikle og sælge hele 
anlæg er til stede. Specielt 

med en serie nyudviklede regula-
torer, som kan monteres direkte 
på trykflasker og virker både som 
regulatorer og afspærringsventiler. 
Disse vil være i stand til at dække 
alle de trykområder, vi kender 
til i dag til brug for gasbaserede 
brandslukningssystemer, men man 
skal hele tiden overveje, om det kan 
betale sig i forhold til bare at levere 
komponenterne.

Desværre har vi ingen indenland-
ske, tekniske institutioner, der er 
akkrediteret til at foretage disse 
godkendelser, og prisen er så høj, 

at det i høj grad 
er konkurrence-
forvridende. 
Men det 
forhindrer også 
mindre firmaer 
med gode ideer 
i at udvikle sy-
stemer inden for 
denne branche. 
En anden side af 

dette, set fra Isomatic’s vinkel, er jo, 
at vi ved at udvikle egne systemer 
også vil blive konkurrent til de store 
kunder, vi har i dag, og dette skal 
også med i overvejelsen,“ fortæller 
Søren Kristoffersen.

For tiden er Isomatic i gang med 
at indføre kvalitetsstyring efter 
stigende pres fra kunderne. Til-
værelsen som underleverandør vil 
fortsætte nogen tid endnu, og som 
en af de få af sin slags sidder virk-
somheden i en fordelagtig position. 
Det betyder dog ikke, at man kan 
tillade sig alt.

„Du kan ikke fejle på det her 
område. Det rygtes som en steppe-
brand i hele branchen, hvis du gør, 
og så er du færdig,“ formaner Søren 
Kristoffersen.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Når man leverer til brandslukningssystemer og specielt 

til skibs- og offshore industrien over det meste af 

verden, må udstyret ikke svigte, når katastrofen 

rammer. Det kan forårsage store skader på både 

personer og materiel.

  MEDARBEJDERE 
HAR SKIFTET JOB INDEN 
FOR SAMME BRANCHE 
OG DERMED HAR 
TAGET OS MED SOM 
LEVERANDØRER
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Porsche 911 Turbo
Producent: Porsche, Stuttgart
Byggeår: 1975-1977
Antal: 2.819
Motor: 6 cyl. 3,0 L
 Single turbo, luftkølet
Effekt: 260 HK

Når Steen Haugaard Fransen sætter sig bag rattet i sin Porsche 911, er 

det sjældent for at køre hurtigt i den. Selv om det er det, den er bygget 

til, går turen som regel i et mere roligt tempo.

BILEN DE KALDTE  

THE WIDOWMAKER
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Donation til Watermusic
Det spektakulære show, der er en del af 
 Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, har 
modtaget 1 mio. kr. fra  A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal. Dermed er der indsamlet i alt 3.5 mio. 
kr. ud af et samlet budget på omkring 4 mio. kr. 
Arrangørerne bag projektet har ambitioner om at 
skabe den største kulturelle begivenhed, der har 
fundet sted i Randers. Showet gennemføres den 
2. og 3. september i 2017.

Kommunalt storkøkken 
samarbejder med kokkeskole
Hotel- og Restaurantskolen i Randers er ind-
gået i et samarbejde med blandt andet Randers 
Kommunes storkøkkener. Der er tale om et 
efteruddannelsesprogram som bliver udviklet i 
samarbejde med Teknisk Skole Silkeborg og som 
de i alt 75 køkkenmedarbejdere skal gennemføre 
på skolen i Randers. I forbindelse med forløbene, 
er der gennemført jobrotation, så kompetence-
løftene kan ske, uden at der kommer til at mangle 
arbejdskraft i køkkenerne.

NÜ nomineret til designpris
På den internationale modemesse Project i Las 
Vegas blev NÜ Denmark nomineret som een af tre 
virksomheder til prisen Best collection for women. 
De to øvrige var begge amerikanske mærker, Ultra-
cor og MLV, hvor sidstnævnte løb af med sejren.

Bestil en forsker og bliv klogere
Skarpe forskerhjerner fra Aarhus Universitet stiller 
sig til rådighed for alle i hele region Midtjylland, 
som kunne tænke sig at blive klogere på verden 
eller sig selv. I april rykker forskerne ud med 
gratis foredrag overalt i forbindelse med Forsknin-
gens Døgn.
Alle kan bestille et foredrag, f.eks. virksomheder, 
skoler, foreninger, og institutioner. De eneste 
betingelser er, at man kan stille med et lyttende 
publikum på mindst 15 personer, kan tilbyde pas-
sende rammer og vil betale forskerens transport. I 
2015 blev der bestilt 350 gratis foredrag i hele landet. 

Kommuner sender regning på 218 mio. kr.
Det koster virksomhederne i Aarhus, Randers 
og Horsens 218 mio. kr. alene i år, at de som de 
eneste i hele Østjylland opkræver dækningsafgift. 
Dansk Byggeri ærgrer sig over, at det er post-
nummeret, som afgør, om en virksomhed får en 
ekstra regning eller ej.
„Det er svært at forstå, hvorfor det skal være 
dyrere at drive virksomhed her end i andre kom-
muner i Østjylland. Når nabokommunerne ikke 
opkræver afgiften, så vil der givetvis være nogle 
virksomheder, som overvejer fordelene ved at 
flytte over kommunegrænsen. Men generelt 
set bør der være ens vilkår for drive virksomhed 
uanset, hvor du har adresse,“ siger formand for 
Dansk Byggeri Østjylland, Michael Ancher.
I alt opkræver 41 kommuner dækningsafgiften, 
der er en afgift på forretningsejendomme, som 
kommunerne selv bestemmer, om de vil opkræve 
eller ej.
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Steen, der er medejer af QuickPot-
kæden, bruger ofte den hvide 
Porsche 911 turbo fra 1977, når han 
kører til kontoret i Viborg.

„Det er den første model med 
turbo. En rigtig samlerbil. Ved 3.000 
omdrejninger sker der noget, skal 
jeg love for, og den kan køre 150 
kilometer i timen i andet gear,“ ved 
han af egen erfaring.

Det er dog ikke det at køre 
hurtigt, han mener, er det sjove, for 
den støjer og ryster noget ved høje 
hastigheder, hvilket hans familie da 
også har måttet sande. Derfor kører 
han som regel alene i den.

På tur til hovedstaden
Han købte den i sin tid af QuickPot-
partneren, Martin, som ifølge 
Steen er en af Danmarks største 
samlere af Porsche. Martin foreslog 

911’eren, som Steen købte, hvilket 
han ikke har fortrudt.

„Da den kom frem, blev den kaldt 
The Widowmaker, fordi der var så 
mange unge mænd, der kørte alt for 
hurtigt i den og døde i trafikuheld,“ 
forklarer Steen.

Selv om Porschen mest bruges 
på kortere ture, har den også været 
ude på længere stræk til for eksem-
pel Sjælland. Den længste tur Steen 
har kørt i det potente køretøj er til 
København.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
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Til sommer stopper direktør Kurt 
Anthonsen i virksomheden Co4 
Maskinfabrik A/S og overlader 
roret til sine tre kompagnoner, Keld 
Bjerregaard, Jon Andersen og Bo 
Poulsen. Generationsskiftet har væ-
ret planlagt i mange år, og for de fire 
hovedpersoner er det afgørende, 
at overdragelsen ikke er til gene for 
kunder og leverandører.

„Kundernes 
ønsker og behov 
vil fortsat være 
vores 1. prioritet. 
Vi ideudveks-
ler med vores 
kunder og sam-
men finder vi 
ofte alternative 
løsninger som tilgodeser funktion og 
økonomi,“ fortæller Jon Andersen, 
som er kvalitetschef i Co4.

I den topmoderne laserhal har 
Bo Poulsen det overordnede an-
svar. Han har 20 års erfaring med 
pladebearbejdning og råder over en 
fuldautomatisk Bystronic Fiberlaser 
og en Bystronic Co2 laser samt en 
overfladeslibemaskine.

Gazelle 2015 
Co4 ligger på Bogensevej op ad 
E45 i det sydlige Randers, men lå 
oprindeligt i en af Dronningborg 
Maskinfabriks tidligere haller. Den 
blev grundlagt i 2008 af de fire 
ejere, deraf navnet Co4, der står 
for „Company 4“. På det tidspunkt 
havde de kendt hinanden og arbej-
det sammen i mange år, og da deres 
arbejdsplads lukkede, startede de 
for sig selv.

„Co4 blev etableret af de fire 
aktionærer i 2008 i lejede lokaler, 
men fra starten var det planen, at vi 
skulle i egne lokaler. For tre år siden 
fik vi muligheden og købte en til for-
målet særdeles velegnet ejendom 
beliggende med direkte adgang 
til motorvejsnettet. Lige siden har 

virksomheden oplevet fremgang,“ 
fortæller direktør Keld Bjerregaard.

Inden flytningen beskæftigede 
virksomheden de fire aktionærer 
samt bogholder Birte Anthonsen. I 
dag beskæftiger virksomheden 13 
medarbejdere og oplevede i 2015 
Børsens anerkendelse som Gazel-
levirksomhed. Årsagen til væksten 
er tilgang af nye kunder i kombina-

tion med øget 
aktivitet på de 
eksisterende.

Beholder  
navnet 
„Vi kan efter-
hånden løse 
de fleste 

opgaver inden for metalbearbejd-
ning. Vi har nu en pladeafdeling, 
en smede afdeling, en afdeling for 
spåntagende bearbejdning samt en 
montageafdeling. Som noget af det 
seneste har vi købt en ny fiberlaser-
skærer til tyndplader op til 20 milli-
meter. Den er tre gange så hurtig og 
mere præcis end vores Co2-laser,“ 
forklarer Jon Andersen.

Kundernes efterspørgsel på både 
dokumenteret kvalitet og strukture-
rede arbejdsgange er sat i system, 
så virksomheden kan dokumentere, 
at den leverer og samarbejder på et 
kvalitativt højt niveau.

„Uagtet høj faglighed og engage-
ment i kombination med et topmo-
derne produktionsapparat, er der op-
gaver, som vi takker nej til,“ udtaler 
Keld Bjerregaard. „Vi går ikke i gang 
med opgaver, der er dårligt define-
rede eller opererer med urealistiske 
terminer. Erfaringsmæssigt ender 
det sjældent med succes.“

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

GAZELLE SKIFTER FØRERHEST
I forbindelse med et nøje planlagt generationsskifte er det vigtigt for 
fire maskinfabrikejere at bevare det, virksomheden er kendt for blandt 
kunderne, som gerne kun skulle få positive oplevelser ud af skiftet.

  SAMMEN FINDER 
VI OFTE ALTERNATIVE 
LØSNINGER SOM 
TILGODESER FUNKTION 
OG ØKONOMI
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GAZELLE SKIFTER FØRERHEST

Ejere Jon Andersen, Keld Bjerregaard og Bo Poulsen, Co4 Maskinfabrik A/S
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Medejer Michael Scherer, Grefta Tryk, daglig leder Rikke Topp, Sostrup Slot & Kloster og førstemand Mogens Lykke Hansen, Grefta Tryk
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På Markedsgade 41 i 
Gren aa har der været 
trykkeri i over 100 år. De 

seneste 50 af dem har 
trykkeriet heddet Grefta Tryk 

og er ejet af tre søskende, hvis 
far startede det i 1966. Siden har 

utallige tilbygninger og nyt trykke-
udstyr gjort virksomheden til det 
moderne trykkeri, det er i dag.

„Vi har haft rigtig mange af 
vores kunder i mange år. De ved, 
vi tjekker kvaliteten af materialet, 
inden vi trykker det. Det kan være 
grafik, der ikke er helt godt nok eller 
stavefejl. Så kontakter vi dem og får 
det rettet,“ forsikrer Mogens Lykke 
Hansen, førstemand hos Grefta.

Han fortæller, 
at nye kunder 
som regel gerne 
vil have tilsendt 
en korrektur. Når 
de kommer igen, 
siger de, det er 
lige meget, fordi 
de nu ved, det 
er i orden. De 
fleste bestiller 
bare med vished om, at deres ordrer 
er i gode hænder.

Rikke fra Sostrup er godt tilfreds
Størstedelen af kunderne bor faktisk 
i hovedstaden, men Grefta mærker 
en stigende interesse fra Østjy-
ske virksomheder, der ønsker at 
benytte et lokalt trykkeri med bedre 
mulighed for personlig sparring og 

rådgivning. En af dem er Rikke Topp, 
som er daglig leder på Sostrup Slot 
& Kloster.

„Mogens 
og jeg har haft 
et fantastisk 
samarbejde fra 
dag et. Jeg har 
oplevet en stor 
vilje til at hjælpe 
os på vej for at 
få de bedste løs-
ninger. Jeg har bestemt ikke fortrudt 
at vælge et lokalt trykkeri, og så kan 
de sagtens være med på prisen, 
som er meget konkurrencedygtig,“ 
fortæller Rikke Topp.

Hun mener, det er dejligt med 
en leverandør 
lige om hjørnet, 
og det giver 
stor fleksibi-
litet, at man 
lige kan kigge 
forbi og hente 
sine ting. Hun 
har på vegne 
af Sostrup 
fået fremstillet 

visitkort, kuverter, flyers, brochurer, 
roll ups og etiketter til nogle helt 
nye produkter, slottet er begyndt at 
sælge.

Har sat spor i branchen
Hos Grefta kan man få lavet stort 
set alt inden for grafisk produktion. 
Man kan levere færdige filer eller 
henvende sig og begynde fra bar 

bund i samarbejde med trykkeriets 
grafikere. Man kan naturligvis få 
det som både digitalt og offset-

tryk og med 
mulighed for 
storformatprint. 
Dertil kommer 
services som 
at få det pakket 
og distribueret. 
Trykkeriet har 
pluklageret for 

nogle af sine kunder.
„Vi vil gerne tidligt ind i proces-

sen, for så får vi løst opgaven bedst. 
Vi er gode til at lytte til, hvad kunden 
gerne vil have, og giver derigennem 
en god oplevelse. Vi trykker jo ikke 
noget, vi ikke selv er tilfredse med,“ 
forsikrer Michael Scherer, der sam-
men med en bror og en søster ejer 
Grefta.

Igennem årene har virksomhe-
den udlært en lang række lærlinge, 
hvoraf rigtig mange har valgt at 
starte for sig selv. Derfor ligger 
der over det meste af Østjylland 
trykkerier, som på den måde har 
deres rod i Grefta, som med 50 år 
på bagen har sat sine tydelige spor i 
branchen.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

50 ÅR  
MED TRYK PÅ

Siden overtagelsen af bygninger og maskiner efter Grenaa Folketidendes 

konkurs i 1966 har Grefta Tryk leveret tryksager til kunder i hele landet. 

I årenes løb er trykkeriet fulgt med udviklingen og mærker en stigende 

interesse fra især nye kunder i Østjylland.

  JEG HAR OPLEVET 
EN STOR VILJE TIL AT 
HJÆLPE OS PÅ VEJ 
FOR AT FÅ DE BEDSTE 
LØSNINGER
Daglig leder Rikke Topp, Sostrup Slot & Kloster

  VI VIL GERNE 
TIDLIGT IND I 
PROCESSEN, FOR SÅ 
FÅR VI LØST OPGAVEN 
BEDST

www.randersbiz.dk · mar/apr 2016
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Indehaver Lotte Johnsen, Avo Etiketter Aps
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I den forhenværende garage i forhaven hjemme hos 
Lotte Johnsen har hun sin virksomhed, Avo Etiketter, 
som trykker stregkoder og tekster på tykke ruller med 
klistermærker. Da hun købte virksomheden i sin tid 
anede hun intet om etikettetryk, men det kunne ikke 
afskrække hende.

„Jeg havde job i en møbelfabrik, hvor jeg stod for 
priskalkulation, indkøb og meget af det administrative. 
Derfor skulle jeg jo bare 
finde ud af, hvordan ma-
skinerne fungerer, for alt 
det andet havde jeg jo styr 
på,“ husker Lotte Johnsen.

Ved siden af havde hun 
stadigt sit job i møbelvirk-
somheden, men i længden 
blev det for meget. Hun 
sagde sit job op og rykkede virksomheden permanent 
ud i garagen. Det har hun ikke fortrudt et øjeblik.

Ud i det blå på Harley
I 1983 flyttede hun sammen med sin nuværende 
mand, Peter, som hun havde mødt under en bytur i 
Fjellerup. Samtidigt med at Lotte tog sin kontoruddan-
nelse ved Rougsø Kommune i Allingåbro, fik det unge 
par mere og mere travlt 
med at køre ud i det fri på 
deres Harley Davidson-
motorcykler.

„Vi var til træf rundt om-
kring i landet og i Sverige, 
og Peter blev medlem 
af motorcykelklubben 
Vagabonderne i Randers. 

Når der var optræk til slagsmål med den rivaliserende 
bande, Piraterne, tog vi hjem, for Peter har aldrig 
været en slagsbror,“ siger Lotte.

Da den ældste søn, Mike, var på vej, blev de 
enige om, at klublivet ikke var noget for dem 

mere, og Peter meldte sig ud af klubben. 
Modsat Lotte har han stadig sin Harley, som 

han skruer flittigt i og tager ture på. Lotte har fundet sig 
et frirum i det lokale kor.

Fint nok ikke at sige så meget
„Det er jeg helt vildt glad for. Det er mit frirum, og vi 
synger fra vi kommer, til vi går. Det bliver ikke til så me-
get privat snak sangerne imellem, og det kan jeg godt 
li’. Det er så rart, at vi bare synger,“ fortæller hun.

Lotte er kasserer i 
erhvervsnetværket Q-
Vinderne, som hun har 
været medlem af helt 
fra begyndelsen for 10 
år siden. Et af formålene 
med kun at være kvinder 
i netværket er, at alle skal 
kunne komme til orde, hvil-

ket fungerer rigtigt godt, synes Lotte, men selv siger 
hun ikke altid så meget.

„Jeg stiller gerne op foran en større forsamling, men 
jeg taler ikke bare for at tale. Jeg lytter meget og giver 
selvfølgelig mit besyv med. Jeg er som udgangspunkt 
stille og genert, men bestemt også en glad, lattermild 
pige,“ siger Lotte.

I samarbejde med dat-
teren Nicole har hun købt 
en webshop med tøj, som 
Nicole designer noget 
af. Som børnene bliver 
voksne, den yngste er 16 
år, bliver der tid til flere 
aktiviteter. Derfor har Lotte 
for nyligt taget en bestyrel-

sesuddannelse, som hun håber at få brugt i form af en 
post i en virksomhed. Er det ikke nok, har hun en kasse 
med en omfattende frimærkesamling, som bare venter 
på at blive taget frem.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

JEG ER JO EGENTLIG EN  

STILLE PIGE
Lotte Johnsen er ikke bange for at prøve noget nyt, uanset om 

det drejer sig om bestyrelsesposter i erhvervsnetværk eller det 

lokale kor, som hun synger i. På trods af al den udadvendthed 

betegner hun sig selv som genert.

 DET BLIVER IKKE TIL 
SÅ MEGET PRIVAT SNAK 
SANGERNE IMELLEM, OG DET 
KAN JEG GODT LI’

 JEG TALER IKKE BARE FOR 
AT TALE. JEG LYTTER MEGET 
OG GIVER SELVFØLGELIG MIT 
BESYV MED
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SKAL DE HAVE 
INDRETTET DERES BIL MED 
STIL, VI GØR DET MED ET SMIL.

inden for nybygning, nyinstallation, 
renovering og vedligeholdelse af 
bl.a.:

� Industri
� Landbrug inkl. staldbygninger
� Kontorvirksomheder
� Butikker
� Offentlige institutioner  

inkl. sygehuse
� Boligbebyggelser

Vi kan udarbejde projekt-
materiale og beregninger  
med kvalitetssikring og 
levere dokumentation.

VI UDFØRER ALT  
ELARBEJDE

Tlf. 86 42 50 33 
Aut. Elinstallatør Frank Andersen 

En del af FA-EL A/S

Ring 86 42 50 33  
for et uforpligtende tilbud.

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!

GPM Randers  |  Holger Danskes Vej 11  |  8960 Randers SØ  |  Telefon 86 43 93 00  |  www.gpmranders.dk

www.aof-randers.dk
www.djursland.aof.dk
www.aof-favrskov.dk

Odinsgade 4· 8900 Randers C
Tlf.: 86 43 00 00· kursus@aofhuset.dk

KOMPETENCELØFT 
TIL DINE 

MEDARBEJDERE

IT, DANSK, 
MATEMATIK 

ELLER..?

Få efteruddannelse 
og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus
- Kran
- ADR kurser
- Truck
- Køretekniske kurser

For yderligere information kontakt Grete 
Vilstrup Andersen på tlf. 87 11 85 12. 
 

Ring Djursland

6_TRD_B52_H112mm_Randers.indd   1 01/03/2016   11.51

http://randers-autoindretning.dk
http://www.vorupel.dk
http://www.gpmranders.dk
http://www.aof-randers.dk
http://www.tradium.dk
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APPLEJACK ApS
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 5,2 (5,6)
)Resultat før skat 1,0 (1,2)
Egenkapital 2,8 (2,6)

AQUACUT ApS 
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,4)
Resultat før skat 1,1 (1,1)
Egenkapital 1,9 (1,8)

A/S ELEKTROJØRGENSEN. 
RANDERS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 4,2 (3,8)
Resultat før skat 0,9 (0,5)
Egenkapital 4,1 (4,0)

BATCO NORDIC ApS 
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,6)
Resultat før skat 0,5 (0,7)
Egenkapital 1,4 (1,1)

BEC ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 5,9 (4,7)
Resultat før skat 1,4 (0,0)
Egenkapital 3,4 (2,3)

BETON GENBRUG ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,5)
Resultat før skat 0,8 (0,3)
Egenkapital 2,4 (1,8)

BUCHS A/S  
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 17,2 (13,3)
Resultat før skat 2,9 (3,1)
Egenkapital 5,7 (4,4)

CABINET SYSTEM A/S
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 5,3 (5,8)
Resultat før skat 1,2 (1,9)
Egenkapital 4,4 (4,0)

CB & OLE B. BOOKING A/S
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,6)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital -3,6 (-3,5)

CONFAC A/S
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 27,8 (17,2)
Resultat før skat 16,9 (5,2)
Egenkapital 23,6 (10,3)
Antal ansatte 61 (55 )

C&L TURNED PARTS A/S 
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 12,3 (14,9)
Resultat før skat -0,8 (1,6)
Egenkapital 4,1 (5,3)

DAHLITECH A/S
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 12,3 (11,4)
Resultat før skat 1,2 (1,3)
Egenkapital 2,7 (1,8)

DANREHAB A/S 
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 8,5 (6,3)
Resultat før skat 5,5 (3,6)
Egenkapital 6,5 (5,1)

DANBOX.DK ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 5,3 (5,4)
Resultat før skat 2,8 (3,0)
Egenkapital 3,0 (3,6)

DANISH CROWN INSURANCE A/S
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 16,0 (27,6)
Resultat før skat 14,3 (33,2)
Egenkapital 53,7 (101,7)
Antal ansatte 4 (7)

DANSK PARKERINGS SERVICE A/S 
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,5)
Resultat før skat 1,1 (1,6)
Egenkapital 3,6 (2,9)

DOKUPARTNER ApS 
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,9)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)

EHM RANDERS ApS 
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 10,6 (8,4)
Resultat før skat 1,0 (-1,3)
Egenkapital 0,7 (-0,1)

EJENDOMSMÆGLERFIRMAET 
HELLE GADE ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,8)
Resultat før skat 0,9 (0,8)
Egenkapital 0,9 (0,7)

ERIK MORILD MØLER ApS
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,5)
Resultat før skat 1,1 (1,0)
Egenkapital 3,6 (3,6)
Antal ansatte 5 (5)

FOCUSCARE DENMARK ApS.
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 2,4 (4,9)
Resultat før skat -0,1 (2,1)
Egenkapital 1,2 (1,8)
Antal ansatte 3 (3)

FÅRUP BETONINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 42,9 (35,5)
Resultat før skat 4,7 (-3,0)
Egenkapital 13,2 (9,5)
Antal ansatte 75 (78)

GJERLEV AUTOSERVICE ApS
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,4 (0,3)

G9  LANDSKAB / 
PARK & BYRUM A/S
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 8,7 (11,8)
Resultat før skat 2,9 (6,6)
Egenkapital 6,7 (7,7)

HELSTRUP DÆK ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 4,9 (5,4)
Resultat før skat 0,3 (0,9)
Egenkapital 0,3 (0,3)

HJ LIFT ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,2)

JETTE LANNG ApS 
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,5 (0,7)

J.H. STÅLINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 8,7 (7,6)
Resultat før skat -0,4 (0,5)
Egenkapital -0,2 (-0,7)

JOHN SLOTH VVS OG BLIK ApS
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,9)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)
Egenkapital -0,2 (-0,2)

KRONJYLLANDS CAMPING & 
MARINE CENTER A/S
Regnskabsafslutning  30-09-2015 
Bruttofortjeneste 6,7 (6,1)
Resultat før skat 0,6 (0,3)
Egenkapital 2,6 (2,1)

LAMIPRO A/S 
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 12,0 (10,8)
Resultat før skat 1,6 (0,9)
Egenkapital 5,7 (4,9)

LIS ANN ApS
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 2,1 (3,1)
Resultat før skat -0,5 (1,0)
Egenkapital 1,4 (2,0)

LITO TRYK ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 8,8 (7,0)
Resultat før skat 1,3 (1,4)
Egenkapital 2,9 (2,4)

MUNCK KRANER A/S
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,3)
Resultat før skat 1,3 (1,1)
Egenkapital 2,6 (1,9)

NYT SYN TORVEGADE ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,9)
Resultat før skat 0,2 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,1)

NØRGAARD CHOKOLADE, 
 RANDERS ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,3)
Resultat før skat 0,9 (0,7)
Egenkapital 1,9 (1,3)

PLUSINDRETNING ApS 
Regnskabsafslutning  30/09/2015 
Bruttofortjeneste 4,8 3,6
Resultat før skat 2,6 2,1
Egenkapital 2,0 1,6

PROMAX INDUSTRIES ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 6,1 (7,9)
Resultat før skat 1,8 (4,4)
Egenkapital 12,1 (11,7)

RANDERS AUTODELE ApS 
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,4)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,4)

RANDERS KEMISKE INDUSTRI A/S 
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste (7,1 7,0)
Resultat før skat 2,0 (1,8)
Egenkapital 5,2 (5,1)

RANDERS TEKNISKE FORRETNING 
A/S, RANDERS 
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 8,3 (7,8)
Resultat før skat 1,4 (0,8)
Egenkapital 6,4 (5,4)
Antal ansatte 14,0 (14,0)

REPRO & DESIGN ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 8,1 (7,6)
Resultat før skat 1,9 (1,8)
Egenkapital 3,5 (2,7)

RESTAURANT SKOVBAKKEN ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 5,6 (5,4)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 4,4 (3,9)

RISSKOV TRAVEL PARTNER A/S
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 18,4 (21,2)
Resultat før skat 2,5 (6,6)
Egenkapital 15,5 (13,9)
Antal ansatte 37 (36)

SCAN AUTO & DYBBROE 
GROUP A/S
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 12,9 (11,3)
Resultat før skat 1,8 (0,3)
Egenkapital 2,1 (2,9)
Antal ansatte - (21)

Smedebakken Dalbyneder ApS
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 0,5 (2,4)
Resultat før skat -0,3 (-0,1)
Egenkapital 1,3 (1,6)

STEFF FOOD A/S
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 12,8 (5,5)

TAULBORG VVS ApS 
Regnskabsafslutning 31/12/2015 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,2)
Resultat før skat 0,1 (0,4)
Egenkapital 0,5 (0,4)

TELEKÆDEN RANDERS A/S 
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste 0,7 (-0,1)
Resultat før skat 0,0 (-0,8)
Egenkapital 0,4 (0,4)

TOPPAC A/S  
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 37,5 (38,7)
Resultat før skat 21,1 (22,8)
Egenkapital 40,4 (35,2)

TRAILERLAND ApS 
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,7)
Resultat før skat -0,3 (-0,5)
Egenkapital 0,1 (0,1)

VERNER HØJ MIKKELSEN OG 
 SØNNER ApS
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 12,4 (10,1)
Resultat før skat 1,6 (0,9)
Egenkapital 8,3 (7,1)

VOGNSEN. RÅDGIVENDE 
 INGENIØRER A/S
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 10,5 (8,7)
Resultat før skat 2,7 (1,9)
Egenkapital 2,9 (2,1)



An International
Associate of Savills

Nybolig Erhverv
Randers/Viborg/Skive

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

Viborg

Skive

Vesterbrogade 14 · 8800 Viborg
8803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911
Albert Diges Vej 3 · 7800 Skive
7803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911

Få din erhvervsejendom
på storskærme
Nyhed hos Nybolig Erhverv Randers/Viborg/Skive!
 
Du kan få vist din erhvervsejendom på 2 markante stor-
skærme i Randers - WorkIN og Randers P-hus.

Kontakt os for nærmere information

Sag 6286Investeringsejendom.

Randers C - Dytmærsken 9
Investeringsejendom med ren er-
hverv indeholdende butikker, kon-
torer og klinikker. Ejendommen er
om/tilbygget i 2004. Fire plan med
varierende etager og med p-kæl-
der. Ejendommen er opført i vedli-
geholdelsesvenlige materialer. Ho-
vedlejer er Fakta, Jyske Bank og
Fitness World.

TIL SALG

Kontantpris kr. 105.000.000
1. års nettoafkast % 7,13
Etageareal m2 11.832

Randers  tlf. 7020 3911

Sag 7637Produktion og lager.

Randers SV - Ribevej 18
Velbeliggende værksteds/ lagerejendom i ud-
bygget erhvervsområde Randers syd. 5 stk.
alu-porte i terræn på 4x4,5 meter. En større
del af ejendommens udenomsarealer er be-
fæstet med SF-sten.

TIL LEJE

UDLEJET

Sag 7669Butik og detail.

Randers C - Tårngade 5
Særdeles præsentabelt, regulært og velbelig-
gende detailbutik i Tårngade. Indrettet med
regulært salgsareal, to prøverum, baglokale
til lager/personale og toilet. Lejemålet overta-
ges nyistandsat.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 96.000
Etageareal m2 80

Randers tlf. 7020 3911

http://nyboligerhverv.dk/randers
mailto:8803@nybolig.dk
mailto:7803@nybolig.dk
mailto:8903@nybolig.dk
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Tebbestrupvej 107
8940 Randers SV

Hovedselskab:
Unik ID:

Ja
100490220

Telefon: 70261422 Fax: 70261424
Hjemmeside: www.projector.dk CVR-nr.: 20728035
E-mail: projector@projector.dk P-nr.: 1004472367

Kort og Rutevejledning

Tilret virksomhedsdata

Føjet til overvågning

Hent VCARD

Print firmaprofil

Føj til favoritter

20152014201320122011

OMSÆTNING
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BALANCE
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20152014201320122011

OVERSKUDSGRAD

TAL-VISNING

Projector A/S

« TILBAGE TIL SØGERESULTAT

PROFIL KONTAKTPERSONER STRUKTUR EJERHIERARKI NØGLETAL REGNSKABER KREDITTJEK NYHEDER NOTATER

0 24.489

0

6.977

0

5.279

0

3.577

0

32.746

0

0 0

SØGNING DIN SIDE KREDITRAPPORTER UDLAND
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Holder IC3tog kørende i Israel
Der er ikke togfabrik i Randers 
mere. Og dog. Projektor A/S, 
der startede for næsten 20 
år siden som tegnestue, har i 
dag udviklet sig til en lille fabrik 
med kunder både i Sverige og 
Israel.

Datterselskab i Israel
Virksomheden stiftede et 
datterselskab i Israel i 2015, 
og har i dag tre medarbejdere, 
der arbejder fast i Israel med 
service opgaver på de 46 IC3 
togsæt, der kører rundt der-
nede. Der er lavet en service-
aftale, og virksomheden ser-
vicerer og uddanner israelerne 
til at kunne vedligeholde 
togene selv, forklarer direktør 
Morten Hartvig Jakobsen. 
„Vi er både supervisorer og 
læremestre for dem, og vi har 
ansat tre fra branchen til opga-
ven i Israel. De har ekspertisen 
på IC3 og har arbejdet med 
dem i mellem 10 og 20 år.“

Plan for fortsat vækst
Både omsætning og indtje-
ning har de seneste år været 
stigende i virksomheden. „Vi 
arbejder i øjeblikket med en 
strategiplan for Projector, der 
skal sikre en fortsat vækst 
frem mod 2020. Væksten 

vil kræve, at vi fortsat kan 
tiltrække kvalificerede med-
arbejdere samt kapital til de 
investeringer, der skal gen-
nemføres. Strategiarbejdet 
er i første omgang forankret 
i bestyrelsen og ledelsen, og 
i næste fase skal medarbej-
derne inddrages. Vores mål 
er, at vi også i de kommende 
år kan opnå en vækst på 20%. 
Vi forventer også at IC3 og 
IR4 vil være i drift de næste ti 
år både i Danmark, Sverige og 
Israel.“

Medarbejdere er 
 branchefolk
„Da jeg startede som direktør 
i maj 2014, var vi 17 medar-
bejdere. Nu er vi 26, og jeg 
regner med, at vi er i hvert fald 
30 ansatte inden udgangen af 
året,“ forudser direktøren.
„Vi vil rigtig gerne have nogen, 
der har lavet tog før. Vi kender 
en del til branchen, og indtil nu 
kan vi godt tiltrække de med-
arbejdere, vi gerne vil have. 
Her er det bestemt en for-

del, at Randers er en gammel 
togby. Men det kommer ikke 
af sig selv. Jeg skal være parat 
til at tage chancen, når den by-
der sig. Hvis den rigtige med-
arbejder melder sig på banen, 
må vi af og til ansætte, selvom 
vi måske ikke har behovet her 
og nu. Vi ansætter faktisk også 
nogle, der egentlig skulle have 
været på pension, på nedsat 
tid. Her er vi meget fleksible: 
Man kan stort set selv vælge, 
hvornår man vil arbejde, og 
det kan f.eks. godt være på 

halv tid. Det betyder masser af 
fleksibilitet, både for os og for 
medarbejderen. De tilrettelæg-
ger det selv, så de kommer 
når der er noget at lave. Det er 
rigtig vigtigt med stort know 
how, i sær indenfor den her 
branche.“

PROJECTOR A/S

Tebbestrupvej 107
8940 Randers SV

Regnskabsafslutning  30/09/2015

Bruttofortjeneste 14,4 (11,2)

Resultat før skat 3,6 (0,9)

Egenkapital 3,6 (2,5)

Antal ansatte 26 (-)

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

Direktør Morten Hartvig Jakobsen, Projektor A/S

KLUMME – FORSIKRING

„Min assurandør ved, hvad vi 
laver, og vi har aldrig haft pro-
blemer med skader.“ Disse 
sætninger møder vi ofte, og 
der er ingen tvivl om at udsag-
net er korrekt, men der er slet 
ingen garanti for at det bliver 
ved med at være sådan.

Ikke alle assurandører er an-
sat i samme forsikringsselskab 
for livstid og herudover er det 

jo, som absolut hovedregel, 
forsikringsselskabets vilkår, 
der afgør om der er forsik-
ringsdækning for en skade.

I foråret 2015 fik vi en ny 
kunde, der var forsikret i et 
af landets største forsikrings-
selskaber. Et forsikringssel-
skab, hvor vi normalt ikke har 
problemer med skadesbe-
handlingen.

Efter en grundig gennem-
gang af virksomhedens forsik-
ringer kunne vi se, at risikobe-
skrivelsen i kundens policer 
slet ikke omfattede alle de 
aktiviteter virksomheden har. Vi 
meddelte forsikringsselskabet 
dette og bad dem rette til.

I efteråret blev vi ringet 
op af forsikringsselskabets 
skadeskontor og fik oplyst, 
at der, 14 dage efter vi fik 
mæglerfuldmagten, var 
brændt et parcelhus. Branden 
var angiveligt forårsaget af 
vores kundes genopladelige 
batterier. Både parcelhusets 
forsikring og vores kundes 
produktansvarsforsikring var i 
samme forsikringsselskab og 
nu ville parcelhusforsikringen 
gøre regres mod produkt-

ansvarsforsikringen. Da denne 
risiko ikke var omfattet på po-
licen, ville forsikringsselskabet 
sende vores kunde en regning 
på kr. 1.500.000. 

Vi havde heldigvis bedt 
forsikringsselskabet rette po-
licens risikobeskrivelse, inden 
vi fik kendskab til skaden, og 
mener ikke at vores kunde får 
problemer.

Forsikringsselskaberne 
udbetaler, som udgangspunkt, 
kun erstatning når skaden fal-
der indenfor risikobeskrivelsen.

Desværre bliver vi al for 
ofte ringet op efter at skaden 
er sket.

Af Bent Ketelsen og Bjarke Barrett 

Sørensen, Dansø Forsikringsmæglere 

Djursland ApS www.dansoe.dk

DIN RISIKOBESKRIVELSE SKAL VÆRE KORREKT!
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NAVNE
KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt
udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre
mulighederne for at søge statistik.

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.
boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Stille start på boligmarkedet i 2016

Hent nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks i januar

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

x Danmark x Randers

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

x Villa/Rækkehuse

Salgspris pr. m² Vælg Vælg

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse 0,2% 7,1%

Randers Villa/Rækkehuse 1,0% 2,6%

GRAF TABELSalgspris pr. m²
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Er du fx studerende eller journalist, kan du
kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få
statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig
selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi
tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente
pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi
FAQ
Fakta om Boligsiden
Kontakt

Boligsidens Markedsindeks

 - Danmarks mest besøgte boligportal
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Rådgivning og inspiration Find mægler Min boligside Log ind

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt
udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre
mulighederne for at søge statistik.
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boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Stille start på boligmarkedet i 2016

Hent nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks i januar

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

x Danmark x Randers

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

x Villa/Rækkehuse

Salgstid Vælg Vælg
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt
udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre
mulighederne for at søge statistik.

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.
boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Stille start på boligmarkedet i 2016

Hent nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks i januar

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

x Danmark x Randers

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

x Villa/Rækkehuse

Salgspris pr. m² Vælg Vælg

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse 0,2% 7,1%

Randers Villa/Rækkehuse 1,0% 2,6%

GRAF TABELSalgspris pr. m²
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Er du fx studerende eller journalist, kan du
kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få
statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig
selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi
tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente
pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:
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Randers Tegl
Randers Tegl Gruppen har 
sat sit domicil på Hadstenvej 
til salg. Afdelingen i Randers 
skal flyttes til Hammershøj 
Teglværk, hvor der skal byg-
ges helt nye faciliteter.

De Choen
El-installationsvirksomheden 
De Choen er overtaget af 
Demming ApS, der er kombi-
neret el-installatør og murer-
firma. De tidligere medarbej-
dere fra De Choen er overført 
til Demming.

Bravida 
El-virksomheden Delta 3 
Teknik A/S er blevet overtaget 
af Bravida, som nu er oppe på 
75 medarbejdere i Randers. 
Delta 3 Teknik har primært 
arbejdet med traditionelle el- 
og dataarbejder, tavleproduk-
tion og energioptimering, som 
alt sammen også er en del af 
porteføljen hos Bravida.
Delta 3 Teknik har haft 13 
ansatte, samt et mindre antal 
medarbejdere, tilknyttet spe-
cifikke projektopgaver.

Screen Effect
Lars Wilhelmsen, der tidligere 
har ejet Pro Center Vest, 
har startet virksomheden 
Screen Effect, der handler 
med skærmløsninger i alle 
formater. Virksomheden 
spreder bredt i deres løsnin-
ger fra de største med store 
flader på kulturbygninger til 
de mindre infoskærme med 
interaktiv vejvisning til f.eks. 
supermarkeder. „Viden om 
den teknologiske udvikling 
er det vigtigste,“ siger Lars 
Wilhelmsen.

Café K
Caféen i Storegade får en 
navnebror i Aarhus, når Søren 
og Birgitte Schack Hansen 
midt i marts slår dørene op på 
Trøjborg i lokaler, der tidligere 
husede Café Rohde. Som  
driftsleder har de ansat Rikke 
Winther, der tidligere har 
arbejdet for parret.

Geopartner 
 Landinspektører
Geopartner har åbnet sin 
afdeling nummer 24 i Randers 
på adressen Tørvebryggen. 

Nye selskaber
CVR-NR:
37347884 Henrik Birch-Præst ApS ............................................................................. 07.01.2016
37348120 Dino Business ApS .................................................................................... 07.01.2016
37349704 MRN Handel IVS ........................................................................................ 07.01.2016
37353027 DT Production A/S .....................................................................................08.01.2016
37358150 Juhl Illustration ApS ................................................................................... 11.01.2016
37362204 Spar Kristrup ApS.......................................................................................12.01.2016
37365815 DESIGNHUSE IVS .....................................................................................13.01.2016
37371793 YNWA Valsgaard IVS .................................................................................15.01.2016
37375446 A Buaket ApS .............................................................................................18.01.2016
37378755 Jysk Telefon IVS .........................................................................................19.01.2016
37380865 WENEW ApS .............................................................................................19.01.2016
37383554 Lars Elstrup ApS ........................................................................................20.01.2016
37386103 Tømrermester Mathias Bredahl IVS ..........................................................21.01.2016
37390127 Egelykke Trading IVS .................................................................................22.01.2016
37390429 Business Company IVS .............................................................................22.01.2016
37400904 DepotHuset Randers ApS ......................................................................... 27.01.2016
37401315 Murerfirma Jakob Vinther ApS .................................................................. 27.01.2016
37410403 Vilpar IVS ....................................................................................................30.01.2016
37411949 Raaby & Rosendal ApS ..............................................................................01.02.2016
37417556 O.R. Trading Randers ApS ........................................................................ 02.02.2016
37419966 Paradice 2016 ApS .................................................................................... 03.02.2016
37425648 Fabricius Byg ApS ..................................................................................... 05.02.2016
37427047 Interfjord Randers A/S .............................................................................. 05.02.2016
37428868 AutoEx ApS ............................................................................................... 06.02.2016
37436852 BLOKyacht Aps ......................................................................................... 09.02.2016
37440124 BB Møbler IVS ...........................................................................................10.02.2016
37440493 JH Retro & Design IVS ..............................................................................10.02.2016
37441120 KandM Group IVS ......................................................................................11.02.2016
37443239 Salvis IVS....................................................................................................11.02.2016
37443719 DK-Secure IVS ...........................................................................................11.02.2016
37449164 NOBICALL IVS ...........................................................................................15.02.2016
37450367 GameTechSolutions IVS ............................................................................15.02.2016
37451290 Randers Sandblæsning, Metalisering og Lakering ApS ...........................15.02.2016
37462071 iBands IVS ..................................................................................................18.02.2016
37470163 Vognmand Rene Olesen ApS ................................................................... 23.02.2016
37470511 Diner Randers IVS ..................................................................................... 23.02.2016
37471542 Invita Randers A/S .................................................................................... 23.02.2016
37473391 Novo Randers IVS ......................................................................................24.02.2016
37492973 Nikoras AR IVS .......................................................................................... 26.02.2016
37495816 dev/null ApS .............................................................................................. 29.02.2016
37501565 Glo.dk ApS .................................................................................................01.03.2016
37501778 DD Invest Randers ApS .............................................................................01.03.2016
37501808 Nemoa ApS ................................................................................................01.03.2016
37503991 SIGNATUR arkitekter ApS ........................................................................ 02.03.2016
37506311 Skinned IVS ............................................................................................... 02.03.2016
37506362 Care for cars IVS ....................................................................................... 02.03.2016
37507148 HKTI ApS ................................................................................................... 03.03.2016
37507350 Entreprenørfirmaet Peter Kristensen ApS ............................................... 03.03.2016

Selskabsændringer
CVR-NR: 
35658378 BT BYG & MONTAGE ApS....................................13.01.2016 Konkursdekret afsagt 
36042524 BB JENSEN ApS .....................................................15.01.2016 Likvidation vedtaget
50813517 A.V. HANSEN A/S ......................................19.01.2016 omdannet til anpartsselskab
32475566 MIL MEDIA ApS ............................................ 20.01.2016 Anmodning om opløsning
25572173 BRINGSVERD TRADING ApS ...................... 20.01.2016 Anmodning om opløsning
34452156 NAAX ApS ..................................................... 20.01.2016 Anmodning om opløsning
32260845 POWER MUSIC ApS ..................................... 20.01.2016 Anmodning om opløsning
26933781 FJORDENS SERVICE ApS ....................................21.01.2016 Konkursdekret afsagt
35522778 H & B ApS UNDER TVANGSOPLØSNING ..............................................21.01.2016
25111206 SKOVS GULVE ApS ...............................................21.01.2016 Konkursdekret afsagt
36685999 JustOnline.dk IVS ....................................................21.01.2016 opløst ved erklæring
35384278 RES EJENDOMSSERVICE ApS ...........................24.01.2016 Konkursdekret afsagt
35532331 PARIS FURNITURE ApS .......................................24.01.2016 Konkursdekret afsagt
36433078 P. SØBY TRANSPORT ApS .......................... 25.01.2016 Anmodning om opløsning
34595356 SØBY MASKINER ApS ................................. 25.01.2016 Anmodning om opløsning
17924508 E. THYBO. MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/S 26.01.2016 virksomheden opløst
31178215 SPLEND-IT ApS ............................................ 26.01.2016 Anmodning om opløsning
33508131 P B BILER RANDERS ApS .............................27.01.2016 Anmodning om opløsning
36203757 SEM BYG ApS ................................................27.01.2016 Anmodning om opløsning
35845143 FENGER ApS ..................................................27.01.2016 Anmodning om opløsning
31273064 HELISCANDIA ApS ........................................27.01.2016 Anmodning om opløsning
33951973 DOWNTOWN PUB ApS .........................................27.01.2016 opløst ved erklæring
33747136 KEYSELECTOR ApS .............................................. 28.01.2016 opløst ved erklæring
31184231 WEU ApS .................................................................31.01.2016 opløst ved erklæring
41082410 EMIL JENSENS FARVER ApS ............................... 01.02.2016 Likvidation vedtaget
30573730 UGGELHUSE MURER OG BYGGEFIRMA ApS  .. 01.02.2016 virksomheden opløst
26460573 AUTOCO RANDERS A/S .......................................04.02.2016 opløst ved erklæring
30084799 TELEFONBOGEN ApS ...........................................04.02.2016 opløst ved erklæring
31577616 HEILBUT EJENDOMSFORMIDLING ApS ......08.02.2016  virksomheden er opløst
32762832 CONTEGO SECURITY ApS ................................. 09.02.2016 Konkursdekret afsagt
33499477 ANPARTSSELSKABET AF 16/2-2011 ................... 10.02.2016 Likvidation vedtaget
34723818 RAR RANDERS ApS .........................................10.02.2016 virksomheden er opløst
33496729 HAWKEYE SOLUTIONS ApS ...............................17.02.2016 Konkursdekret afsagt
33503687 CVNAVIGATOR ApS .............................................17.02.2016 Konkursdekret afsagt
31273064 HELISCANDIA ApS ........................................... 17.02.2016 virksomheden er opløst
37101672 Østjydsk Byggeteknik IVS ...................18.02.2016 omregistreret til Anpartsselskab 
10156467 JOEM CHARTERING ApS ..................................... 22.02.2016 opløst ved erklæring
34452156 NAAX ApS .............................................................23.02.2016 virksomheden opløst
34801657 INNOPACK ApS.....................................................23.02.2016 virksomheden opløst
35488316 Anpartsselskabet af 28. oktober 2015 ......... 24.02.2016 Anmodning om opløsning
58451517 DANISH CROWN SALG OG SERVICE A/S ........... 25.02.2016 Likvidation vedtaget
36688076 Dan Care Erhvervsservice IVS ............................. 26.02.2016 Konkursdekret afsagt
36403071 JC 12. september 2015 ApS ..................................29.02.2016 opløst ved erklæring
33056451 LIVSKONSULENTEN ApS ....................................01.03.2016 Konkursdekret afsagt

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse
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Sparekassen Kronjylland
Afdelingsdirektør for Randers 
Nordre afdeling Peter Thorsen 
har valgt at gå på pension. Han 
er blevet afløst af Jan Nyvang.

Fårup Beton
Henrik Henriksen (38) er tiltrådt 
som key account manager hos 
Fårup Beton A/S. Han kom-
mer fra en stilling som teknisk 
chef hos Thisted-Fjerritslev 
Cementvarefabrik A/S. Henrik 
afløser Henrik Andersen, der 
efter 27 år i virksomheden har 
valgt at stoppe.

Kiwi Bøsbrovej
Stinus Steimle (36) er tiltrådt i 
landets største Kiwi. Han har 
ti års erfaring som butikschef 
i Kiwi-regi og han har afløst 
Christina Krogh Mortensen 
(31) på posten.

Randers Idrætshaller
Torben Boldsen er valgt som 
formand for Randers Idræts-
haller, hvor han har afløst Per 
Lykke. Mogens Jensen blev 
næstformand efter Jannic 
Rasmussen.

Louis Nielsen
Kia Allentoft Jørgensen er star-
tet i en stilling som marketing-
koordinator i optikerkæden 
Louis Nielsen. Hun kommer 
fra en lignende stilling i Active 
Sportswear.

Telenor
Randrusianske Thomas Krogh 
Skou (38) er tiltrådt som ny 
chef for Telenors 67 butikker 
i Danmark. Han kommer fra 
en stilling som underdirektør 
i Telenors call-center med 
ansvar for telemarketing og 
partnersalg. Selv om stillingen 
udøves dels fra Aalborg, dels 
fra København, er Thomas 
bosat i Randers. 

Lokalpolitiet Randers
Politikommissær Anders 
Uhrskov (39) er tiltrådt som 
fungerende vicepolitiinspektør 
for Randers og Grenaa lokalpo-
liti. Han kommer fra en stilling 
som leder af lokal efterforsk-
ning i Aarhus. Anders afløser 
Claus Danø, der er blevet leder 
af lokalpolitiet hos Nordjyllands 
Politi.

Afdelingen bemandes med 
landinspektørerne Kasper 
Wind og Morten Hellemann, 
der begge er nyansatte i Geo-
partner og som har flere års 
erfaring fra andre rådgivnings-
virksomheder. 
Teknisk assistent Birte 
Fruelund har mange års erfa-
ring i Geopartner og flytter fra 
Aarhus-kontoret. Derudover 
får kontoret assistance fra 
flere medarbejdere fra de 
øvrige kontorer i Nord- og 
Østjylland.
 
Tatra 
Dyrehandlen på Hobrovej er 
lukket, efter ejeren Gunnar 
Tobberup Hansen er afgået 
ved døden.

The Ultimate Burger
Tidligere Luna Coffee Lounge 
Bar på Rådhustorvet er blevet 
omdannet til burger-bar under 
navnet The Ultimate Burger. 
Restauratør Albert Kelani, der 
i forvejen driver Luna Risto-
rante Italiano, står bag det nye 
initiativ.

Youwell
Helene Nielsen har startet 
den psykoterapeutiske virk-
somhed You-well i Nørre-
gade, hvor hun vil hjælpe sine 
klienter til at blive bedre til at 
hjælpe sig selv.

Kaffebryg
Inge Kristensen har åbnet 
kaffebaren Kaffebryg på Dyt-
mærsken, der ud over kaffe i 
alle afskygninger også serve-
rer te, økologiske sodavand 
og specialøl fra Belgien.

Solid
Butikken med herremodetøj 
Solid i Brødregade er ophørt. 
Butikschef Mads Svendsen 
peger på hård konkurrence fra 
både internethandlen og Ran-
ders Storcenter over for netop 
målgruppen, der er unge 
mænd i alderen 18-30 år.

Nørrebro
Parret René Gjeldsted (35) og 
Eva Kristensen (40) har åbnet 
ny modebutik i lokalerne 
i Houmeden, hvor mode-
butikken Thomas tidligere 
holdt til. Parret henvender sig 

til modebevidste kunder i 30+ 
segmentet.

Nyt Syn
Steen Guldager (44) er 
indtrådt som ny partner og 
medindehaver af Nyt Syn i 
Torvegade, som han fremover 
skal drive sammen med Annie 
Hvass Munk.

Sahva
Skandinaviens førende 
virksomhed inden for udvik-
ling, design og produktion af 
hjælpemidler har åbnet klinik 
på Lille Voldgade i Randers. 
Daglig leder er klinisk konsu-
lent Susanne Birkeskov (47).

Bilkosmetologen
Erik Hobergs virksomhed 
Bilkosmetologen flytter i løbet 
af marts måned fra den nuvæ-
rende adresse på Messingvej 
til nye og større lokaler på 
Ribevej.

Modecentret
Indehaver Janne Kjær har 
valgt at flytte afdelingen med 
ungt modetøj fra Brødregade 
til Modecentret i Torvegade. 
Butikken C-O-Z er derfor luk-
ket ned.

KSM Industries
Kurt Sørensens Maskinfabrik 
flytter sine aktiviteter på 
Bombardier-grunden til deres 
faciliteter i Langå, hvor de 
rykker sammen med Rail Ser-
vice. KSM Group beskæftiger 
160 medarbejdere fordelt på 
seks forskellige lokaliteter.

Kiwi Aarhusvej
Dagrofa lukker i løbet af 
denne måned Kiwi på Aar-
husvej. I alt 11 butikker lukkes 
rundt i hele landet, fordi de er 
urentable. 

Delta Spedition A/S 
Speditionsvirksomhed Delta, 
der blev startet af Lars Borup 
og Steen Taudal i 1985 og 
beskæftiger otte ansatte, 
er blevet en del af Inter-
fjord Local Support – Global 
Transport. Efter overtagelsen 
beskæftiges i alt 70 medar-
bejdere i henholdsvis Stavan-
ger, Frederikshavn, Randers, 
Glyngøre og Krakow.

Rema 1000
Lars Bundgaard-Hansen (40) 
er ny købmand i Rema 1000 
på Tjærbyvej. Han har en lang 
erfaring fra detailbranchen bag 
sig, og han har afløst købmand 
Allan Bonde. Der er i alt 38 
medarbejdere i butikken.

Randers Regnskov
Tommy Frank har overtaget 
formandsposten i Randers 
Regnskov efter Torben 
Boldsen, der har været for-
mand siden starten af regn-
skoven. Tommy har været 
medlem af bestyrelsen i syv år.

Dahl Advokatfirma
Advokat (L) Søren Wolder er 
optaget som partner hos Dahl 
Advokatfirma, hvor han især 
skal beskæftige sig med im-
materialret, persondataret og 
IT-ret.

Tradium 
Charlotte Bisbjerg Nielsen (52) 
er ansat som uddannelses-
chef på Tradium. Charlotte har 
ansvar for følgende uddan-
nelser og områder: Psykolog-
ordningen, fodterapeutuddan-
nelsen, frisøruddannelsen, 
fitnessinstruktøruddannelsen, 
grundforløb 1, EUX og Parat til 
Uddannelse (før-eud forløb for 
Jobcenter Randers). Charlotte 
er cand. mag i samfundsfag og 
psykologi fra Aalborg Universi-
tet og har en master i ledelse 
og innovation (LAICS) fra DPU/
CBS. Hun kommer fra en stil-
ling som udviklingschef hos 
EUC Nord.   

Mads Kirk (35) er ansat som 
uddannelsesleder på Tradium. 
Mads får ansvar for den 
daglige drift af EUD10 under 
Tradium Business. Han er 
uddannet folkeskolelærer og 
kommer fra en stilling som 
uddannelsesleder på SOSU-
skolen i Randers, der driver 
EUD10 i samarbejde med 
Tradium. 

Bjørn Christiansen 
 Landinspektører
Landinspektør Henrik Birch-
Præst har overtaget halvdelen 
af ejerskabet i virksomheden, 
der videreføres sammen med 
landinspektør Lars Gorm 
Andersen.



SÅDAN FÅR DU  

SUCCES MED FACEBOOK
Har du eller overvejer du at få en Facebookside til din virksomhed? 
Så får du her nogle tips til, hvordan du får succes med den.

Vær personlig
Er der noget Facebook kan, 
så er det relationsopbygning. 
Uanset hvor tæt en relation 
er, så har den værdi, fordi det 
er betyder noget at kende 
nogen, der kan kan hjælpe en.

En af grundene til at dine 
følgere ikke liker, deler eller 
svarer, kan være, at de ikke 
mærker en egentlig relation, 
fordi de ikke ved, hvem de 
taler med.

Det er også rigtigt, at der 
står „synes godt om“ på 
knappen. Men vi er ikke på 
Facebook for at „like“ virk-
somheder.

Folk på Facebook er som 
regel sig selv nærmest. Det 
er deres egen tid, ofte fritid, 
og hvis ikke de finder noget 
tilfredsstillelse på din Face-
bookside, scroller de videre.

Forstærk din relation
For at styrke eller opretholde 
en relation mellem to, skal 
der ske en egentlig interak-
tion. Mange interaktioner 
udvikler din relation. Husk at 
alle opdateringer er i konkur-
rence med andet spændende 
indhold, og hvis du ikke er 
inde i varmen, er du på vej ud.

Fortæl, hvad de skal gøre
Facebook fremmer synlighe-
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KLUMME – KOMMUNIKATION

Betalings og økonomisystemer
16. marts fra kl. 8.00-10.30 på Business 
Park Randers.
Kom og hør hvordan de nyeste betalings- 
og økonomisystemer kan hjælpe dig i 
din travle hverdag – både privat og i din 
virksomhed. 

Praktikdating
17. marts fra kl. 8.30-11.00 på 
Erhvervsakademiet DANIA  på Minervavej 
63, 8960 Randers SØ.
Deltag i Praktikdating på Erhvervs-
akademi Dania i Randers og få 
en kompetent studerende fra 
handelsøkonomuddannelsen i praktik hos 
din virksomhed fra august 2016.

Netværksmiddag med Stig Tøfting
17. marts fra kl. 18.00-21.15 på Carlslund 
Plantage, Karlsbergvej 53, 8940 Randers 
SV. 
Kom til netværksmiddag med det nye 
Netværk Randers, hvor Stig Tøfting vil 
være vært for både en quiz og masser af 
gode historier fra sin karriere. Derudover vil 
der være en netværkssession. 
Læs mere på www.netvaerkranders.dk.

Erhverv Randers Iværksættercafé
13. april fra kl. 15.00-17.00 hos Work Inn 
på Messingvej 6, 8940 Randers SV.
Kom og få sparring og ny viden om 
opstart af virksomhed med Erhverv 
Randers samt hjælp fra advokat, revisor 
og marketingmand. Caféener for alle, der 
har en idé eller lige er gået i gang som 
iværksætter. 
Tilm.: www.erhvervranders.dk

Bliv Talentspejder
13. april fra kl. 16.30-19.30 på 
Underværket, Stemannsgade 9c, 8900 
Randers C.
Kom og hør hvordan du kan hjælpe et ungt 
menneske gennem et uddannelsesforløb 
ved hjælp af motivation og sparring. Hør 
også fra nogle af de tidligere deltagere på 
begge sider, som alle har fået noget ud af 
deres deltagelse. 
Læs mere på www.talentspejderne.dk
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Viborgvej 102A
8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Mathias Larsen
Salg & vurdering

Kasper Thomsen
Ejd.mægler & valuar

TIL LEJE

Areal 2.648 kvm Årlig leje kr. 575.000

ENGELSHOLMVEJ 23, 8960 RANDERS SØ.

2 SPÆNDENDE RUNDBUEHALLER MED STOR SYNLIGHED MOD MO-
TORVEJEN/E45

Sag 89200697 Spændende rundbuehaller med stor synlighed mod E45. In-
deholdende 2 store haller velegnet til lager-/udstillingsplads eller mindre
produktion. 3-4 gode kontorer samt pæne køkken/toiletfaciliteter. Hurtig
overtagelse muligt – står tomt.

NYHED

TIL LEJE

Areal 460 kvm Årlig leje kr. 255.000

GRENÅVEJ 26, 8960 RANDERS SØ.

GRENÅVEJ 26, RANDERS – VÆRKSTED, BILSALG ELLER LIGN.

Sag 89200724 Ejendom beliggende direkte til Grenåvej med stor synlighed.
Indhegnet grusareal på ca. 1.600 m². Ejendommen er opført i søstensmur
og aluprofilplader og består indvendigt af 382 m² der har været indrettet til
autoværksted med 2 værkførerkontorer og 2 toiletter og baderum. Gode ad-
gangsforhold med 4 m høje porte i hver ende af bygningen. 1. sal indrettet
med frokoststue og køkken.

NYHED

TIL LEJE

Areal 859 kvm Årlig leje kr. 171.800

JOMFRULØKKEN 5, 8930 RANDERS NØ.

LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM I RANDERS NØ.

Sag 89200732 Ejendommen fremstår pæn og er opført i gule mursten med
eternittag. Lejemålet består af et kontorafsnit med et indgangsparti foruden
to opdelte kontorer, personalerum/kantine samt toilet og omklædningsfacili-
teter. Lejemålet har fordelergang ind til rummeligt lager-/depotrum samt
større produktionshal med flere porte.

NYHED

TIL LEJE

 C

Areal 126 kvm

ADELGADE 10.

BUTIK/KLINIK/KONTORLOKA-
LER - VELBELIGGENDE LOKA-
LER MED SÆRDELES SYNLIG
UDSTILLING
Sag 89200723 Velbeliggende bu-
tiks/kontor/klinik lokaler med sær-
deles synlig udstilling.

NYHED

TIL SALG

D

Areal 324 kvm

BØSBROVEJ 3A.

BUTIKSEJENDOM PÅ BEDSTE
PLADS I VORUP
Sag 89200725 Butiksejendom på
bedste plads i VorupIndrettet med
kundeområde, 2 kontorer, salgs-
areal, toilet, bankboks og rum m/
pengeautomat.
LIGELEDES TIL LEJE

NYHED

TIL SALG

Areal 16.221 kvm Kontant kr. 23.500.000

HADSTENVEJ 16, 8940 RANDERS SV.

PRODUKTIONSEJENDOM TÆT VED MOTORVEJ

Sag 89200734 Produktionsejendom tæt på E45.
Ejendommen har indtil nu været brugt til produkti-
on af Randers Tegl/Carlsberg mur og er ideel til

mange typer virksomheder med store arealkrav.
Opdelt i flere bygninger hvoraf den nyeste (2005)

er ca. 7.000 m² (lofthøjde 6–9 meter). Gode mulig-
heder for udendørs oplag.

NYHED

TIL SALG

Areal 2.668 kvm Kontant kr. 6.500.000

MYSUNDEVEJ 4, 8930 RANDERS NØ.

SOLID OG FULDT MODERNISERET UDLEJNINGSEJENDOM

Sag 89200640 Ejendom opført i 1941 i røde sten, med tegltag og træ/
aluvinduer. Ejendommen, som er fuldt moderniseret, er i dag udlejet til kon-
torvirksomheder, den ene med adgang til lager samt en række depoter ud-
lejet til en række privat personer. Ejendommen fremtræder overalt solid,
charmerende og istandsat. KONTORLEJEMÅL PÅ 301 m² TIL LEJE - RING
70288830.

NYHED
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heder for udendørs oplag.

NYHED

TIL SALG

Areal 2.668 kvm Kontant kr. 6.500.000

MYSUNDEVEJ 4, 8930 RANDERS NØ.

SOLID OG FULDT MODERNISERET UDLEJNINGSEJENDOM

Sag 89200640 Ejendom opført i 1941 i røde sten, med tegltag og træ/
aluvinduer. Ejendommen, som er fuldt moderniseret, er i dag udlejet til kon-
torvirksomheder, den ene med adgang til lager samt en række depoter ud-
lejet til en række privat personer. Ejendommen fremtræder overalt solid,
charmerende og istandsat. KONTORLEJEMÅL PÅ 301 m² TIL LEJE - RING
70288830.

NYHED
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http://www.toyota-grenaa.dk
http://www.toyota-randers.dk

