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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

• Fortløbende nummerering
• Stregkoder

• Almindelig tekst  
 • Tegn og logoer

• Arkskæring
• Omspoling 

• Og meget meget mere 

 

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

ALT INDEN FOR TILTRYK

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

HAR DU HOVEDET 
FULD AF JORD?
Så har vi masser af gode 
erhvervsgrunde – også en til din 
virksomhed. Kvadratmeterpris fra kr 
45/m². Jord tæt på E45 og med en stærk 
infrastruktur i kommunen. Se erhvervsjord 
på www.erhvervsgrunde.randers.dk eller ring 
8915 1600.

”I Randers tager vi hellere dialoghatten end myndig-
hedskasketten på. Stærk erhvervsservice er et omdrej-
ningspunkt.”
Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune

http://www.kvistjensen.dk
http://www.avoetiketter.dk
http://www.gpmranders.dk
http://www.erhvervsgrunde.randers.dk


 5 FLERE LÆRLINGE PÅ KORTE AFTALER
De personlige kompetencer svinger voldsomt på ansøgere til elev- og lærepladser 
i Randers-området. Det kan være svært at afgøre i prøvetiden, om de du’er. 
Bl.a. derfor vinder muligheden for at indgå delaftaler frem i mange lokale 
virksomheder.

 8 LEVER AF LÅG PÅ LEVERPOSTEJEN
Låg til leverpostej åbnede døren til det norske marked for Pack Plast A/S i 
Randers.
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Direktør Lasse Andersen bruger de mørke vinteraftener til at skrue i biler.
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 18 LOKALT SAMARBEJDE BAG 
REVOLUTIONERENDE PILLEOVN
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 22 VI GEMMER OS IKKE FOR HINANDEN

 24 JEG ER LIDT AF EN SPORTSFREAK
Som barn slæbte hans far ham med til alle fodboldkampe på Randers Stadion, og 
selv har han spillet bordtennis på juniorlandsholdet. I dag er han direktør for en 
maskinfabrik og formand for DI Randers-Norddjurs. Og så er han randrusianer 
helt ind i sjælen.

 27 AJOUR – KALENDER – NAVNE – SELSKABER 
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED

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

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19. 
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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
http://www.minitrans-randers.dk
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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

Top kvalitet
Hurtig levering 
konkurrencedygtige priser
1.600 M2 OVERFLADEBEHANDLINGSANLÆG

8500 Grenaa . Tlf.: 86 32 66 66 . www.hsm.dk Certificeret efter: DS/EN ISO 9001 
 

550 m2 malerhal 365 m2 sandblæsehal
me

re e
nd stål 



http://www.tradium.dk
http://www.hsm.dk
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Fleksibilitet i  
ansættelsen er vigtig
De små og mellemstore virksom-
heder i området er generelt rigtig 
gode til at tage lærlinge siger vores 
statistik, men 
der er også 
mange hånd-
værkere, der 
gerne vil have 
noget mere at 
lave. Krisen er 
bestemt ikke 
forbi endnu, der 
er ikke arbejde 
nok. Derfor er det meget at skulle 
binde sig 3 1/2 år frem i tiden i en 
lærlingekontrakt, mener formanden 
for Dansk Byggeri Randers, murer-
mester Anders Olesen, Assentoft 
Murerforretning.

„De kortere forløb, man kan 
lave i dag giver større fleksibilitet. 

Eleverne må være på dupperne og 
vise, at de vil det. Det er svært at 
bedømme nye elever på tre måne-
ders prøvetid. Den burde måske 
være 6 måneder i stedet, det er 

altid til diskus-
sion.“

Anders 
fortæller, at der 
i Dansk Byg-
geri arbejdes 
på at gøre det 
mere populært 
at blive hånd-
værker. „Vi skal 

fortælle forældrene, specielt mor, 
at hendes dreng skal være hånd-
værker i stedet for at gå på STX. 
Alle vil gerne have en håndværker i 
familien. Det har vi fokus på.“

Tager flere voksenlærlinge
Tømrermester Hans Kirk A/S er 
gået fra tre til 
otte lærlinge, 
men de fleste af 
dem er voksen-
lærlinge. Pia 
Tromholt Kirk, 
der har ansvart 
for lærlingene, 
mener der er 
stor forskel på 
dem, der bor 
hjemme og dem 
der ikke gør. „Mange af de unge 
gider ikke gøre det ekstra for at 
lære noget. Nogle gange skal der 
arbejdes en time eller to over for at 

få løst opgaven til tiden, men ofte 
prioriterer de deres fritid meget hø-
jere end jobbet, og så får de måske 
ikke lært det, de skal. Med voksen-
lærlingene oplever vi, at de vil det 
her, de vil godt gøre noget ekstra.“

Virksomheden har to elever, der 
er kommet di-
rekte fra skolen, 
som de er glade 
for. „Men vi 
laver som regel 
en delaftale, og 
så forlænger vi 
den, hvis det 
funker. En hel 
lærlingekontrakt 
kan godt nogle 
gange være en 

sovepude for den unge. Vi er blevet 
bedre til at sortere til samtalen. Vi 
spørger altid, hvad forældrene laver, 
hvad de laver i fritiden, og om de 

FLERE LÆRLINGE PÅ  
KORTE AFTALER

De personlige kompetencer svinger voldsomt på ansøgere til 

elev- og lærepladser i Randers-området. Det kan være svært at 

afgøre i prøvetiden, om de du’er. Bl.a. derfor vinder muligheden 

for at indgå delaftaler frem i mange lokale virksomheder.

  DE KORTERE 

FORLØB, MAN KAN 

LAVE I DAG GIVER 

STØRRE FLEKSIBILITET
Anders Olesen

  EN HEL LÆRLINGE

KONTRAKT KAN GODT 

NOGLE GANGE VÆRE 

EN SOVEPUDE FOR 

DEN UNGE
Pia Tromholt Kirk

Murermester Anders Olesen,  
Assentoft Murerforretning

Pia Tromholt Kirk,  
Tømrermester Hans Kirk A/S
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har et fritidsjob. Hvis forældrene er 
selvstændige eller har et engageret 
arbejde, går det som regel ikke helt 
galt. Der skal arbejdes for at få føde 
på bordet, og det er de unge så 
også vant til. Vi skal vide, hvad de 
unge har i bagagen, karaktererne er 
ikke vigtige.“

Der er også et godt samarbejde 
med Tradium, hvor faglæreren ikke 
er bange for at sige sandheden om 
de unge, når de bliver spurgt.

Pia har været med til at stoppe 
med en delaftale et par gange, 
men som regel ender den med en 
normal lærlingekontrakt. 

Drømmen brister
Når den nye elektrikerlærling har 
fræset riller i muren een gang, tror 
han aldrig han 
skal gøre det 
igen. Så har 
han prøvet det. 
Mange unge 
mennesker har 
en urealistisk 
forestilling om, 
hvad det vil 
sige at være 
håndværker, 
mener ejerleder 
Frank Andersen, 
FA-EL. Med 
otte lærlinge ud af en arbejdstyrke 
på 35 mand, taler han med en vis 
erfaring. 

„Mange tror, de skal læse og 
læse og lære en masse teoretiske 
ting. Nogle gange giver de unge 
op allerede efter en måned, når de 

opdager, hvad jobbet i virkelighe-
den går ud på. Heldigvis kan vi lave 
en aftale for et år ad gangen, så vi 
ikke er bundet, før vi finder ud af, 
om det virker.“

Frank får tre nye lærlinge nu, 
samtidig med at tre bliver udlært, 
og de får aftaler for et år ad gan-

gen. „Jeg tager 
teknisk skole 
med på råd, når 
jeg skal vælge 
elever, og vi 
skal blive ved 
med at udlære 
nogle folk, der 
kan faget. Jeg 
har nok udlært 
fem, der har 
fået medalje. 
Det er en enorm 
tilfredsstillelse, 

både for mig og for resten af med-
arbejderne, når det lykkes.“

Tradium mangler praktikpladser
Markedschef Kim Tange på den 
lokale erhvervsskole kan godt nikke 
genkendende til tendensen med, at 

Erhvervspanel
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Dyr, planter og natur
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Produktion og udvikling

Strøm, styring og it
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Transport og logistik

2014
Total 1.511

2015
Total 1.533

2014
Total 973

2015
Total 971

Lærlinge i gang i en virksomhed

RANDERS

Nye indgåede uddannelsesaftaler
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  MANGE UNGE 

MENNESKER HAR 

EN UREALISTISK 

FORESTILLING OM, 

HVAD DET VIL SIGE AT 

VÆRE HÅNDVÆRKER
Frank Andersen

Ejerleder Frank Andersen, FA-EL
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virksomhederne oftes nøjes med 
at indgå delaftaler. Men selv om 
eleverne kommer tilbage i skole-
praktik, afslutter næsten alle uddan-
nelsen i en virksomhed.

„Nogle 
delaftaler bliver 
afbrudt, men de 
fleste fortsæt-
ter heldigvis 
aftalerne til 
eleverne er 
udlært. Det er et 
simuleringsmiljø 
vi har på skolen. 
Selvom vi gerne 
vil gøre det så 
realistisk som 
muligt, får ele-
ver i skolepraktik ikke indarbejdet 
en virksomhedskultur på samme 
måde.“

Men han opfordrer de virksom-
heder, der ikke er godkendt til at 
tage elever, om at blive det – og de 
godkendte virksomheder, der ikke 
har en elev i øjeblikket, om at over-
veje det. „Mange er ikke klar over, 
hvor fleksibelt det er blevet at have 

en elev, og vi gør rigtig meget for 
at hjælpe med at finde den rigtige 
elev, som også passer til kulturen i 
virksomheden. Vi mangler praktik-
pladser til de fleste brancher, kun 

hos murerne 
og især elektri-
kerne er det lige 
nu svært for os 
at skaffe elever 
nok.“

Kim efterlyser 
specielt prak-
tikpladser på 
det offentlige 
område. „På 
uddannelsen Of-
fentlig Admini-
stration mangler 

der nogen praktikpladser. Det er i 
det hele taget ikke ret mange, det 
offentlige uddanner på HK-området. 
Her er det de private virksomheder, 
der trækker læsset.“

Lars Chalmer Rasmussem, lars@mercatus.dk
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AFTALERNE
Kim Tange

Markedschef Kim Tange, Tradium

Tal for Randers Kommune
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LEVER  
AF LÅG  
PÅ LEVERPOSTEJEN

Indehaver Peter Lund, Pack Plast A/S
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Låg til leverpostej 
åbnede døren til det 
norske marked for Pack 
Plast A/S i Randers.

Uden at vide af det, har mange af 
os dagligt fat i et produkt fra Pack 
Plast A/S. Hvert år omdannes 2.000 
tons plastic på ruller til låg og anden 
emballage – blandt andet til ost og 
leverpostej ved henholdsvis Arla 
Foods og Tulip. Produkterne sælges 
på det skandinaviske marked, og fre-
dag 23. juni er det 25 år siden, det 
hele startede.

Efter at have arbejdet som sælger 
for en plastvirksomhed i Randers 
fra 1986 til 1991, blev direktør Peter 
Lund forsøgt rekrutteret til en anden 
– og endte med at købe den sam-
men med sin far.

„Da jeg i 
1986 startede 
som sælger i en 
plastvirksom-
hed, betingede 
jeg, at jeg den 

første tid 
skulle stå 

ved maskinerne i produk-
tionshallen for at lære 
produkterne at kende,“ 
fortæller han. „Da jeg 
senere fik foden under 
eget bord, havde jeg 
en idé om noget 
større – større vo-
lumen, større kun-
der og nye veje. 

Det udviklede vi – og begyndte at få 
fat i Arla Foods og Tulip.“ Og Peter 
Lund har altid sørget for at være helt 
tæt på alle produkter, processer og 
arbejdsgange m.m.

Døren til Norge
Lågene til leverpostej åbnede døren 
til det norske 
marked, og 
samtidig fandt 
Peter Lund ud 
af, at fiskein-
dustrien i det 
nordligste Norge 
havde brug for 
fiskebakker. „Det var starten på i 
dag, hvor vi udvikler produkterne til 
kunden og arbejder sammen med 
teknikere om de maskinelle løsnin-
ger.“

Eksempelvis fik Peter Lund en 
opgave i Norge om at udvikle et 
salatbæger med længere hold-

barhed. Det 
krævede helt 
nye pakkema-
skiner, som han 
var med til at 
udvikle sammen 
med et firma, og 
sammen med 

en norsk designer blev bægeret 
udviklet. „Vi sælger nu 20-30 mio. af 
disse bægre om året.“

Eneste sælger
Pack Plast A/S 
er en ret lille 
virksomhed med 
15 ansatte – 
men med de 

største skandinaviske virksomheder 
i målgruppen blandt kunderne.

Peter Lund er eneste sælger, og 
han sikrer sig altid først et grundigt 
kendskab til kunden/produktionen, 
før han går ind i et samarbejde. 
Han råder andre til at overveje det 
endnu en gang i stedet for at gå på 

kompromis, hvis 
man føler sig 
presset ind på et 
område.

„Jeg snak-
ker både med 
ledelsen og med 
arbejderen på 

gulvet. Når først jeg har fundet „ke-
mien“ i virksomheden, har jeg også 
fat i grundlaget for et godt og varigt 
samarbejde.“

Personlig kontakt
Personlig kontakt på alle niveauer er 
et væsentligt kriterie for succes – og 
en væsentlig årsag til de seneste 
6-7 års vækst. „Generelt besøger 
jeg produktionsfabrikkerne dobbelt 
så meget som indkøbsstederne, da 
god kemi med produktionsleddet 
er en god indgang til flere opgaver i 
virksomheden.“

Forberedelsen til møderne og det 
at have sat sig ind i kundens pro-
blem/ønske er meget vigtigt. „Du er 
useriøs, hvis du kommer uforberedt 
til et møde.“

Peter Lund er også omhyggelig 
med at få alt dokumenteret – såvel i 
forhold til sine kunder som i forhold 
til sine leverandører.

„Få alle aftaler og beslutninger 
skrevet ned og delt ud, så alle er 

enige under hele forlø-
bet.“

Mogens Greve,  
mogens@mercatus.dk

  JEG SNAKKER BÅDE 
MED LEDELSEN OG 
MED ARBEJDEREN PÅ 
GULVET 

  DU ER USERIØS, 
HVIS DU KOMMER 
UFORBEREDT TIL ET 
MØDE



10 Bilen & Bossen

Direktør Lasse Andersen 
bruger de mørke 
vinteraftener til at skrue 
i biler.

En skinnende Ford Panel Truck 
med en ’blakket’ fortid indgår i dag 
i Lasse Ander-
sens bilsamling 
og agerer sam-
tidig blikfang for 
hans virksom-
hed.

„Jeg har 
handlet flere 
biler på eBay 
og købte denne 
her for seks år 
siden,“ fortæller han. „En amerika-
ner havde fundet den udrangerede 
bil i ørkenen med teksten „Bunny 
& Clyde’s last death car“ malet 
på døren, og da han efter at have 
renoveret den fik brug for pengene, 
købte jeg den.“

Bilen er blot en af flere både æl-
dre og nyere biler i Lasse Andersens 
garage ved Randers Transport Co.

Vil hellere skrue
„Mens familien bruger de lange 
vinteraftener på at se meningsløse 
TV-programmer, går jeg meget hel-
lere og skruer i bilerne.“

Hovedparten af de ni biler i 
samlingen er 
af ældre dato, 
hvoraf nogle 
er projekter, 
mens andre er 
kørende. Eksem-
pelvis har en 
Chevrolet bus 
fra 1992 kørt 
mange kilometer 
med både foræl-

dre og svigerforældre.
„Bilerne er også et familieprojekt/-

interesse – og en sund hobby uden 
stoffer og vold m.m. Min hustru 
Dorthe kører gerne selv en tur.“

Lasse Andersen er kasserer i 
American Road Runners Car Club 

Ford Panel Truck 1951
Producent: Ford Motor Company
Byggeår: 1951 (1948-1952)
Model: Panel Truck,  
 First-generation  
 Ford F-Series
Motor: Flathead V-8
Effekt: 145 hp
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BLIKSPAND FRA ØRKENEN  
LYSER OP I RANDERS

  HVIS MAN 
INVESTERER MED 
HJERNEN OG IKKE MED 
HJERTET, KAN DET 
GODT VÆRE EN GOD 
INVESTERING



Randers, der tæller cirka 40 med-
lemmer.

„Selvfølgelig koster gamle biler 
penge, men hvis man investerer 
med hjernen og ikke med hjertet, 
kan det godt være en god investe-
ring. Den gamle Panel Truck stiger 
faktisk i værdi samtidig med, at den 
reklamerer for firmaet ved forskel-
lige lejligheder.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Randers fordobler garantigrænse
Grænsen for, hvornår bygge- og anlægsvirksom-
heder skal stille bankgaranti, når de løser opga-
ver for Randers Kommune, er blevet hævet fra 
250.000 til 500.000 kr. Det betyder at virksom-
hederne nu har færre omkostninger og mindre 
besvær med administration, når de løser mindre 
opgaver for kommune, og kommunen håber med 
tiltaget, at flere vil byde på opgaver.

Innovation Youth på Tradium HHX
70 elever fra Tradium Handelsgymnasiet har 
deltaget i Innovation Youth Camp – et nyt initiativ, 
der skal få unge til at tænke både innovativt og 
socialt ansvarligt. Campen gik ud på at de unge 
skulle konkurrere om at komme med de bedste, 
mest sociale og innovative ideer. Vinderteamet 
blev FoodChat med en ide om en platform målret-
tet personer, der gerne vil være socialt ansvarlige 
og aktive i forhold til at reducere madspild.

Elcykler flytter transportvaner
På bare et år er det lykkes kommunen at få flere 
borgere til at smide bilnøglerne væk og i stedet 
springe på den tohjulede til og fra jobbet. Det 
viser en ny evaluering af et stort cykelprojekt, 
hvor mere end 100 borgere i Assentoft, Langå og 
Spentrup har kunnet låne elcykler til og fra jobbet.
Evalueringen viser, at 21 procent af deltagerne 
efterfølgende har investeret i deres egen elcykel. 
47 procent overvejer stadig at købe en elcykel, 
og 26 procent bruger deres cykel oftere til jobbet, 
efter de har deltaget i projektet.

Bedre internet i landdistrikterne
Små og mellemstore virksomheder får via en ny 
bredbåndspulje mulighed for at sikre sig bedre 
internet, idet Folketinget har afsat en pulje på i 
alt 200 mio. kr. over fire år til formålet. Aftalen 
fastlægger, at lokale sammenslutninger kan søge 
om tilskud fra puljen. På den måde kan staten, 
kommuner, teleselskaber og forbrugere sammen 
finansiere udrulningen af bredbånd i deres område.

Kåring af Årets praktikplads
Børnehuset Overvænget i Hornbæk har vundet 
prisen som Årets praktikplads 2015 i Randers. 
Det er FOA Randers som står bag kåringen for at 
fremhæve en lærende og anerkendende praktik-
plads, der giver eleven mulighed for at udfolde sin 
faglighed, og som møder eleven som en fagper-
son i udvikling. 

Væksthus Midtjylland i top
Erhvervsstyrelsen har opgjort Væksthus Midtjyllands 
målopfyldelse i 2015 til 96,7% – det er ikke blot den 
højeste målopfyldelse for de fem væksthuse, men 
den højeste nogensinde i landets væksthuse.
„Først og fremmest er det jo virksomhedernes 
fortjeneste, men vi håber naturligvis også, at den 
hjælp de har fået fra os har ydet et bidrag. Det er 
jo rigtig flot, at vi kan sige, at i runde tal er hver 
tredje skabte job og hver anden krone i væksten 
på omsætning og eksport hos vejledte i vækst-
husene midtjysk,“ udtaler bestyrelsesformand i 
Væksthus Midtjylland, Søren Olesen.

Noter

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.

INDUSTRILAKERING, GLASBLÆSNING og 
SANDBLÆSNING af meget høj kvalitet

Kontakt os på 9630 0030 for et uforpligtende tilbud

Virkevangen 42 · 8960 Randers SØ · Tlf. 9630 0030 
www.corrsan.dk · info@corrsan.dk

BLIKSPAND FRA ØRKENEN  
LYSER OP I RANDERS

http://vorupel.dk
http://www.corrsan.dk
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Hvis virksomhedens bil- eller maskinpark skal udvides, kan leasing 
ofte være en god idé frem for køb.
John Drejer A/S, som leverer el-løs-
ninger til både private og erhvervs-
livet, benytter leasing som finan-
siering af virksomhedens bilpark på 
mellem 40 og 50 biler og varevogne, 
og med så mange biler, hvor der 
løbende er behov for udskiftning, er 
det vigtigt med fleksible løsninger.

„Hvis vi selv skulle eje alle vog-
nene, ville det blive en alt for stor 
post likviditetsmæssigt. Vores biler 
kører ikke særlig langt og har som 
regel ikke reparationer de første fem 
år, derfor er finansiel leasing den 
helt rette løsning for os. Vi leaser 
som regel i fem år og køber deref-
ter bilerne ud og beholder dem,“ 
forklarer Jeppe Drejer, direktør i 
John Drejer A/S. En anden måde at 
lease på er operationel leasing, hvor 
leasingselskabet står for alle uforud-
sete udgifter i en aftalt årrække. 

John Drejer handler meget gerne 
lokalt, men Jeppe har netop hentet 
en bil hjem fra Tyskland:

„Jeg oplyste bare, at leasingen 
skulle ske gennem leasingselskabet  
Krone Kapital, og så kørte forløbet 
derfra mellem forhandler og Krone 
Kapital. Jeg sætter stor pris på 

denne frihed til at handle, hvor og 
når jeg har behov.

Han er tryg ved at lease gennem 
Sparekassen Kronjylland, der ejer 
halvdelen af Krone Kapital. „Jeg 
ved, at de er en fast samarbejds-
partner med interesse for at tilbyde 
os den bedst mulige finansiering. 
Derudover kan vi benytte Krone 
Kapital, både når vi den ene dag 
handler Ford og den næste VW. 
Vi behøver altså ikke forskellige 
leasingselskaber alt efter bilmærke 
eller forhandler, og det gør det 
nemt, når man som os har behov for 
en del nye biler.“

Han ser det som en fordel at 
lease gennem Sparekassen, fordi 
finansieringen dermed er samlet ét 
sted og fordi prisen hos Krone Kapi-
tal er mindst lige så god som hos de 
øvrige selskaber.

Carte blanche til at handle
For Sparekassen er det essentielt 
at kunne hjælpe erhvervskunderne, 
så de kan slå til, når de rigtige tilbud 
viser sig. Derfor har John Drejer en 
rammebevilling, der gør, at virksom-
heden ikke skal afvente et ja fra os, 
når de vil handle bil. De overordnede 

linjer for årets leasingplaner bliver 
lagt, når virksomheden alligevel 
mødes med erhvervsrådgiveren til 
den årlige gennemgang af virksom-
hedens regnskab. Det skal jo være 
nemt og enkelt.

Sparekassen Kronjylland ejer 
halvdelen af Krone Kapital, så det 
er nemt at tilbyde erhvervskunder 
de fordele, der følger med at udvide 
virksomhedens aktiver gennem 
leasing. 

Når vores kunder leaser gen-
nem os, får de den tryghed, at de 
ikke skal ud at engagere sig med 
ukendte spillere på leasingmarkedet. 
De udvider i stedet det eksisterende 
samarbejde med os og behøver 
fortsat kun at være i dialog med 
deres faste erhvervsrådgiver. Vi har 
allerede et indgående kendskab til 
den aktuelle virksomhed og dennes 
økonomi. Det gør, at vi hurtigt kan 
agere, når virksomhedens bil- eller 
maskinpark skal udvides.

Af erhvervsrådgiver Peder Langhoff Jensen, 
Sparekassen Kronjylland Randers Erhverv, 
www.sparkron.dk
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KLUMME – FINANSIERING
Direktør Jeppe Drejer, John Drejer A/S og erhvervsrådgiver Peder 

Langhoff Jensen, Sparekassen Kronjylland Randers Erhverv

LEASING  
KAN AFLASTE LIKVIDITETEN
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Erhvervsdirektør Jakob Larsen, Andelskassen i Randers
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Andelskassen 
flytter fra Ves-
tergade til den 
smukke Nelle-
man-bygning og 
samler samtidigt 
sin østjyske 
erhvervscenter på første sal, mens 
den private del kommer til at fylde 
halvdelen af stueetagen. Formålet 
er at få bedre plads, en bedre place-
ring og dermed mere synlighed.

„Vi samler vores Erhvervscen-
ter Østjylland i Randers med 
12 medarbejdere, som vil ser-
vicere virksomheder i hele 
området fra Himmerland til 
Aarhus. Vi er virksomheds-

ejernes bank, og det skal 
forstås bogstaveligt, for 

vi ser ejernes øko-
nomi som et hele, 

der består af både 
virksomhed og 

privatøkonomi,“ 
fortæller Ja-

kob Larsen.
Han er 

erhvervs-
direktør i 

Randers-
afdelingen 
og bliver 
leder af det 
nye, samlede 
Erhvervscenter 
Østjylland, som 

han betegner som en stor og stærk 
faglig enhed, hvor kunderne får en 
fast tilknyttet rådgiver, som kender 
virksomheden. Andelskassen vil 
helst drive „bank fra bilen“, som 
han kalder det, hvilket dækker over, 
at det er rådgiveren, der besøger 
kunden snarere end omvendt.

Mere end 100 år på bagen
„Vi har stor forståelse for, at det 
kan være hårdt at være selvstæn-
digt erhvervsdrivende, og derfor 
er det vigtigt, at vi er i øjenhøjde 
med kunderne, så de føler, de er 
et med deres pengeinstitut. Vi gør 
meget ud af at tage den tid, der er 
nødvendig, både før, under og efter 
mødet hos kunden,“ forklarer Jakob 
Larsen.

Hans erfaring 
er, at virksom-
hedsejerne 
sætter pris på, 
at deres rådgiver 
kommer på 
besøg, så de 
kan fortælle om 
virksomheden 
og vise den frem. Det giver et godt 

indblik for rådgiveren, som altid 
er tilgængelig for kunden med 

direkte telefonnummer.
Historisk går Andelskassen 

mange år tilbage og kunne 
fejre 100 års jubilæum sidste 
år. Tidligere lå de mange 
små selvstændige andels-
kasser i de mindre samfund, 
men ligger i dag primært i 
mellemstore provinsbyer. 

I 2011 blev de alle samlet under en 
hat i et aktieselskab og børsnoteret. 
Det skal samtidig bemærkes, at det 
lokale element fortsat er stærkt for-
ankret i Andelskassen, hvilket også 
afspejles i fokus og strategi.

Borgmesteren med til åbningen
Andelskassen har hovedsæde i 
Hammershøj, cirka 20 kilometer fra 
Randers. Her er der mere end 100 
ansatte, og banken har filialer over 
hele Jylland og Fyn, fra Koldby i Thy 
over Svendborg til Sønderborg, og 
med omkring 380 medarbejdere i 
alt. I Randers vil der efter flytningen 
være cirka 20 medarbejdere.

Det nye domicil for Andelskassen 
i Randers er en markant bygning i 
funkisstil. Den har tidligere været 
anvendt af en autoforhandler, deraf 
„Nellemann-bygningen“, og det pas-
ser Jakob Larsen ganske glimrende, 
at banken får til huse et sted, hvor 
en virksomhed af den type, som 
tilhører Andelskassens typiske kun-

der, har boet.
Den 20. maj 

klokken 10 slår 
banken dørene 
op på sin nye 
adresse. Senere 
på dagen mel-
lem kl. 13-16 
vil der være åb-
ningsreception, 

som alle er velkomne til at deltage i. 
Borgmester i Randers, Claus Omann 
Jensen, vil være til stede mellem 
klokken 13 og 14, hvor han vil sige 
et par ord i anledning af flytningen til 
den meget flotte og synlige bygning.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

STØRRE BANK  
SAMLER ERHVERVSAKTIVITETER 

 I RANDERS

Pengeinstitut samler sine østjyske erhvervsaktiviteter i Nellemann-
bygningen på hjørnet over for Randers Regnskov. Banken får dermed en 

bedre og mere synlig placering samt et styrket erhvervscenter.

  VI ER VIRKSOM
HEDSEJERNES BANK, 
OG DET SKAL FORSTÅS 
BOGSTAVELIGT

  DET ER VIGTIGT, 

AT VI ER I ØJENHØJDE 

MED KUNDERNE, SÅ DE 

FØLER, DE ER ET MED 

DERES PENGEINSTITUT



Klokken nærmer sig 8.15, og de 
sidste gæster fra 10 forskellige 
Randers-virksomheder er ved at 
indfinde sig på Restaurant Valhalla, 
som selv er en af virksomhederne. 
Møderne bliver 
nemlig holdt hos 
medlemmerne 
på skift. Alle 
hilser pænt og 
giver hånd raden 
rundt, inden 
de sætter sig 
ved det dækkede morgenbord. Vi 
er til møde sammen med Netværk 
Randers.

Da alle har sat sig, fået kaffe og 
smurt et rundstykke tager møde-
lederen, Mikkel Meyer fra Netværk 
Randers, ordet og sætter runden 
rundt i gang. En efter en præsente-
rer personerne sig kort med navn, 
og hvad deres virksomhed sælger. 
Herefter tages en udfordring, en af 
deltagerne har, op til diskussion.

„Konceptet til møderne er, at man 
mødes cirka 10 personer men i en 
anden sammensætning end sidste 
gang. På den måde møder man ni 
ad gangen, og i løbet af en række 
møder har man truffet rigtig mange 
andre og udvidet sit eget netværk 
betragteligt,“ fortæller Mikkel 
Meyer.

Små møder giver stort netværk
En af de tilstedeværende i dag er 
Jørgen Glud. Han er indehaver af 
Glud Vin, Carlslunde Plantage og 
er i gang med et nyt projekt i form 
af vingården La Pampa, som skal 
fremstille mousserende vin. Han er 
begejstret for at være med i Net-
værk Randers.

„Jeg er med for at skabe kon-
takter. At få forretningsvenner. 
Møderne giver mig kendskab og 
bekendtskab, og runden rundt 
i begyndelsen af hvert 
møde giver for 
eksempel 
indblik i 
de 

andre virksomheder, nyt i branchen 
og så videre,“ fortæller Jørgen Glud.

Det ret unge netværk har nu 40 
medlemmer, men flere kommer til, 
og målet er 150 virksomheder fra 

Randers. Igen-
nem møderne, 
som man typisk 
deltager i hver 
anden uge, er 
det meningen, 
alle virksom-
heder skal møde 

hinanden, så man på små, intime 
møder bygger et stort netværk op.

Professionelt netværk
„Nogle har ønsker om at blive sat 
på netværksmøde med en bestemt 
virksomhed, person eller branche, 
og det efterkommer vi selvfølgelig. 
Vi har også sociale arrangementer 
flere gange om året. Der spiser vi 
sammen og 
får et foredrag 
bagefter. I 
marts havde vi 
Stig Tøfting på 
programmet,“ 
forklarer Nils 
Erik Lund Skaarup, som sammen 
med Mikkel Meyer er indehaver af 
Netværk Randers.

Tilbage på netværksmøde på 
Restaurant Valhalla er diskussionen i 
fuld gang. På baggrund af spørgsmål 
om, hvordan man holder på medar-
bejdere, man er glad for, øser de 
tilstede værende ud af deres 
viden og erfaringer til 
stor glæde for både 
ham, der stillede 
spørgsmå-
let, og 
alle 

de andre. Til slut lufter flere tilstede-
værende nogle udfordringer, de 
oplever til dagligt, og nogle af dem 
vil helt sikkert blive taget op på et 
kommende møde.

Modsat andre netværk er her 
ingen sociale forpligtelser, og så er 
det professionelt, for de to indeha-
vere af Netværk Randers, Mikkel 
Meyer og Nils Erik Lund Skaarup, 
agter at komme til at leve af det. I 
fremtiden vil netværket, om alt går 
efter planen, også kunne tilbyde 
branchespecifikke erfagrupper.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk
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I Randers findes et nyt, professionelt erhvervsnetværk, som er noget helt 

særligt ved at holde små, intime møder med cirka 10 deltagere, hvor mindst 

halvdelen ikke har mødt hinanden inden for det seneste halve år.

  I LØBET AF EN 
RÆKKE MØDER HAR 
MAN TRUFFET RIGTIG 
MANGE ANDRE

  MØDERNE GIVER 

MIG KENDSKAB OG 

BEKENDTSKAB
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HER MØDER MAN  
NYE HVER GANG

Indehavere Mikkel Meyer og Nils Erik Lund Skaarup, Netværk Randers 
og indehaver Jørgen Glud, Glud Vin, Carlslunde Plantage og La Pampa
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 LOKALT SAMARBEJDE BAG  

REVOLUTIONERENDE PILLEOVN

Indehaver Henning Nielsen, Hekla-HN Design og indehaver Kasper Hjort Nielsen, KHN-WORKS

www.randersbiz.dk · maj/jun 2016
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Hekla-HN Design ApS i Allingåbro 
er mest kendt for sine Bekkasinen-
brændeovne, som virksomheden 
har solgt i stort antal i Danmark, 
Norge og Sverige igennem mange 
år. Sidste år lancerede firmaet en 
luft til luft solfanger drevet af sol-
celler og bygget delvist af genbrugs-
materialer. Nu kommer den innova-
tive virksomhed med et pillefyr uden 
bevægelige dele til fremførelse af 
træpillerne og med miljødata, der 
nær fik øjnene på testingeniørerne 
hos Teknologisk til at trille ud.

„Vi har valgt at kalde vores pil-
leovn for KHN Pellet Burner. Den 
er helt enestående og ligner ikke 
andre pillefyr eller brændeovne 
og er den eneste i Danmark uden 
snekke til transport af træpillerne. 
Det tog Teknologisk i Aarhus fem 
måneder at finde ud af, den hører 
under kategorien brændeovn,“ 

fortæller Henning Nielsen, som er 
indehaver af Hekla-HN Design.

Han har udviklet ovnen i 
samarbejde med Kasper Hjort 
Nielsen, der har virksomheden 
KHN-WORKS, som blandt andet 
fremstiller brugskunst i jern. Kas-

per har brugt rigtig mange timer på 
at få ovnen testet og godkendt hos 
Teknologisk i Aarhus.

Opvarmer 200 kvadratmeter
„Testingeniøren inde ved Tekno-
logisk måtte kalibrere sine instru-

menter, fordi han ikke troede på, at 
værdierne kunne være så lave. Nu 
tror han på det, og vi har hans ord 
for, at det er en af de reneste, altså 
mindst forurenende, blandt både 
brændeovne og pillefyr,“ forklarer 
Kasper Hjort Nielsen.

Især måling 
på udledning af 
den organiske 
kulilte, OGC, 
er så lav, at der 
skulle måles 
flere gange. For 
OGC er grænse-
værdien 120, og 
målingerne på 
Teknologisk viste bare 2. Virknings-
graden er på hele 87 procent, og 
ovnen leverer 9 kW, hvilket er nok til 
at varme en 200 kvadratmeter stor 
bygning op.

KHN Pellet Burner brænder to kilo 
træpiller i timen, og en hel påfyld-
ning brænder i seks timer. Man fyl-
der den mængde på, man har behov 
for, og selvfølgelig kan man fylde på 
løbende, men den kan ikke slukkes 
på andre måder, end at den brænder 
ud med det, som er påfyldt. 

Udviklingen støttet  
med LAGmidler
„Træpiller er CO2-neutrale og 
samtidigt billig brændsel i forhold til 
for eksempel fyringsolie. Derfor er 
KHN Pellet Burner både miljørigtig 

og økonomisk. Samtidigt er der på 
grund af den lave forurening god 
sundhed i at skifte den gamle ovn 
eller fyr ud med den nye pilleovn,“ 
forsikrer Henning Nielsen.

Det bliver Hekla-HN Design, der 
kommer til at stå for markedsfø-

ringen af KHN 
Pellet Burner, 
som Kasper og 
Henning håber 
at sælge 100 af 
allerede i inde-
værende år. Til 
at begynde med 
bliver ovnen 
præsenteret på 

landbrugsmessen på Gl. Estrup i 
slutningen af maj i år.

Udviklingen af KHN Pellet Burner 
er støttet med midler fra LAG-Djurs-
land, som giver penge til projekter, 
der har til formål at styrke lokalsam-
fund på Djursland. Støtten gives 
efter krone til krone-princippet, 
hvor dem, der får midler, selv skal 
skyde mindst lige så mange penge i 
projektet som LAG-Djursland.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

 LOKALT SAMARBEJDE BAG  

REVOLUTIONERENDE PILLEOVN

To virksomheder i Allingåbro og Randers er gået sammen om at udvikle et pillefyr uden 
bevægelige dele, med uhørt lave forureningstal samt høj virkningsgrad. Teknologisk i 
Aarhus var fem måneder om at kategorisere fyret som brændeovn og måtte kalibrere 
måleinstrumenterne for at være sikre på, de lave forureningsværdier holder stik.

  TESTINGENIØREN INDE 
VED TEKNOLOGISK MÅTTE 
KALIBRERE SINE INSTRU
MENTER, FORDI HAN IKKE 
TROEDE PÅ, AT VÆRDIERNE 
KUNNE VÆRE SÅ LAVE

www.randersbiz.dk · maj/jun 2016
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En kontakt fra den tyske maskin-
producent Hammelmann i Oelde 
fik Ulrik Sinding fra Djursland Vand 
Tech i udviklingsgear. Kombina-
tionen af deres kompetencer i at 
konstruere komplicerede højtryks-
pumper og -værktøjer med Vand 
Tech‘s praktiske erfaringer med 
højtryksrensning, var en oplagt 
mulighed for udvikling.

Resultatet er en selvkørende og 
fjernbetjent robot, der rummer store 
muligheder. „Det nye ved maskinen 

er, at den ikke skal have en 
mand 

til at skubbe den, og at den arbejder 
med et kolossalt højt vandtryk,“ for-
klarer Ulrik, der lige har fået robot-
ten og „moderfartøjet“ leveret fra 
Tyskland. Det høje vandtryk bliver le-
veret af en sekscylindret Volvomotor 
på 780 HK. Men 
vi starter ved 
begyndelsen:

Test for  
Vejdirektoratet 
„Da Lillebælt-
broen skulle 
udvides med et ekstra spor i hver 
retning, fik vi opgaven med at fjerne 
vejstriberne. Vi brugte den samme 
teknologi, men med ældre maskiner 
og resultatet kom bag på Vejdirek-
toratet. På den baggrund blev vi 
inviteret til en test på Køgebugt-
motorvejen, hvor forskellige teknik-
ker blev prøvet af og vurderet.“ 
Sammenligningsrapporten var ikke 
til at tage fejl af, og det satte gang i 
tankerne og blev starten på udviklin-

gen af den nye maskine.

Prototype
„Jeg har kørt monstret frem,“ 
udbryder Ulrik om maskinen, der 
ud over at fjerne vejstriber, blandt 
andet skal arbejde med at rense og 
opsamle maling fra skibssider og 

boreplatforme 
samt fra epoxy- 
og akrylgulve.

I virkeligheden 
er det en slags 
prototype, for 
det er den første 
af sin slags i 

hele verden. „Vi skal naturligvis 
bruge den til at fjerne vejstriber, 
hvor den klarer arbejdet meget 
hurtigere og pænere end med andre 
metoder, og langt mere sikkert fordi 
den kan styres fra lastbilens fører-
hus,“ fortsætter han. En anden og 
væsentlig fordel er, at maskinen 
er meget mere miljøvenlig, 
end de metoder der tra-
ditionelt bruges. „Fordi 
trykket er helt oppe på 
3000 bar, reducerer 
vi vandforbruget 

Mange års erfaring med brug 
af vand under højt tryk, danner 

baggrund for udvikling af nyt 
miljøvenligt og effektivt værktøj 

til overfladerensning.   VI REDUCERER 

VANDFORBRUGET OG 

SUGER SAMTIDIG ALT 

MATERIALET OP

Ejerleder Ulrik Sinding, Djursland Vand Tech
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med 
mindst 
2/3 og vi 
suger samtidig alt 
det materiale op, som 
den skræller af overfla-
den.“

Ulrik forklarer, at han og en 
medarbejder var nogle dage i Oelde 
for at være med til lave kravspecifi-
kationer til maskinen. „Det er deres 
produkt, men vi er med vores aktive 
deltagelse helt med i front i den her 
udvikling, og det ser jeg som en stor 
styrke, der giver mange mulighe-
der.“

Maskinen er 
allerede reser-
veret til at blive 
præsenteret på 
IFAT messen i 
München, der er 
verdens førende 
messe indenfor branchen.

Flere nicher
Udviklingen på området er gået 
stærkt siden 1982, hvor virksomhe-
den investerede i sin første højtryks-
pumpe. „Den havde et tryk på 750 
bar, og det var voldsomt dengang,“ 

husker Ulrik. Faktisk me-
ner han, 

at 
de 
erfaringer 
han og hans 
medarbejdere den-
gang tilegnede sig, er 

baggrun-
den for, at de 
i dag står stærkt 
på området. „Vi 
havde mange 
af de gamle 
store fabrikker 
i Gren aa som 
kunder, og 

opbyggede der en stor og nyttig 
ekspertise.“

Den viden bruger de også i andre 
nicher, blandt andet udfører virk-
somheden afrensning af kedelmur-
værk på forbrændingsanlæg rundt 
om i hele Europa.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

JEG HAR KØRT 
MONSTRET  

FREM
  VI ER MED VORES 

AKTIVE DELTAGELSE HELT 

MED I FRONT I DEN HER 

UDVIKLING

www.randersbiz.dk · maj/jun 2016
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På Frederiksdalvej i Randers frem-
stiller de 60 medarbejdere beton-
elementer på op til 10x4 m til store 
byggerier. På den måde er det en 
helt almindelig virksomhed af sin 
art. Men her ophører normaliteten 
også, for fabrikken har på de indre 
linier organiseret sig utraditionelt 
med en kollektiv ledelse – og på 
produktsiden har man som noget 
unikt i Europa, 
specialiseret sig 
i udelukkende at 
producerer iso-
lerede betonele-
mentfacader, i 
spektret fra low-
cost halfacader 
til kunstnerisk 
dekorerede 
kreative facader, under sloganet 
„funktionel & funky beton“.

„Overfladekvaliteten er vores sær-
kende, og vi vil gerne medvirke til, 
at man hos arkitekter og bygherrer 
får øje for den meget brede vifte af 
muligheder vi har på paletten. Vi kan 
indkorporere farveeffekter, relief-
fer, mønstre og fotografisk struktur, 
samt mange andre specialløsninger, 
og stadig er vi langt billigere end alle 
andre konkurrerende facademate-
rialer,“ forklarer Erling Holm, som er 
direktør og en af hovedaktionærerne 
i virksomheden. 

Da han sammen med de tre 
andre stiftere, Frank Laursen, Peter 
Adamsen og Verner Lind grundlagde 

betonelementfabrikken tilbage i 
2008, var det med et mål om at 
producere komplicerede facadepro-
dukter til små priser, i et kreativt og 
åbent miljø, hvor ligeværdighed og 
gode relationer til medarbejdere og 
kunder skulle være den røde tråd. 
Skarpe hierarkier med flere mel-
lemlag til skade for produktivitet, 
engagement og kreativitet skulle 

undgås. Derfor 
blev der i fabrik-
kens design dels 
fokuseret på en 
optimal produk-
tionslinje og dels 
fokuseret på at 
skabe de bedste 
arbejdsforhold 
for medarbej-

derne, hvilket kan aflæses blandt 
andet af de store ydre og indre glas-
partier, så medarbejderne kan følge 
dagens begivenheder og aktiviteter 
både udenfor og inde i bygningen, 
hvor stort set de eneste skillevægge 
og døre er til toiletterne. 

Medarbejderne yderst tilfredse
„Vi gemmer os ikke for hinanden 
her, og vi har ingen mødelokaler. 
Alle kan se hinanden, og møder, 
også bestyrelsesmøderne, holder vi 
i det åbne rum, som også fungerer 
som kantine, hvor vi i øvrigt har 
vores skriveborde. Vi har selvfølgelig 
heller ingen stempelure eller tilsva-
rende personkontroller. Vi fokuserer 

indsatsen på kvalitetskontrollen af 
de produkter, der skal sendes ud af 
porten,“ fortæller Erling Holm. 

Han ser virksomheden som en 
form for arbejdskollektiv, hvor man 
har en klar overbevisning om, at den 
bedste måde at behandle medarbej-
dere ligeværdigt på, er ved at indgå 
en individuel aftale med hver eneste 
medarbejder omkring arbejdstid, 
ansvarsområde og lønforhold. Godt 
halvdelen af medarbejderne har 
købt aktier i Confac og kan derfor få 
en ekstra økonomisk gevinst ud af 
de gode resultater, der skabes.

„Jeg har købt aktier i CONFAC og 
er yderst tilfreds med det. Jeg har 
været 22 år i branchen og arbejdet 
på mange af de andre elementfa-
brikker,“ beretter Jes Knudsen, pro-
duktionsmedarbejder hos Confac. 

Vækst eller ej
Bygningen er placeret således på 
grunden, at den kan spejles og der-
med blive dobbelt så stor, hvis det 
skulle blive nødvendigt. Produktio-
nen har nu i lang tid været udnyttet 
fuldt ud, ordrehorisonten er historisk 
lang, og bundlinjen er endog meget 
solid. Erling Holm vil dog ikke være 
stor for vækstens skyld, med de 
meget svingende konjunkturer, som 
byggebranchen i særdeleshed ram-
mes af, ligesom den gode og tætte 
kollegiale kontakt let kommer under 
pres.

„Men hvis den i forvejen høje 
produktivitet, hvor de 60 mand 
sidste år omsatte for 150 millioner, 
kan styrkes ved at øge kapaciteten, 
tøver vi ikke med at investere i en 
udvidelse af både produktionsanlæg 
og medarbejderstab,“ slutter Erling 
Holm.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

På betonelementfabrikken CONFAC i Randers har man 
valgt at tænke anderledes end resten af branchen med 
en pandekageflad organisation baseret på udstrakt 
tillid, personlig frihed og individuelt ansvar, i et åbent 
miljø uden kontorer eller mødelokaler. Alle ser alle i 
løbet af en arbejdsdag.

  ALLE KAN SE 

HINANDEN, OG MØDER, 

OGSÅ BESTYRELSES

MØDERNE, HOLDER VI I 

DET ÅBNE RUM



www.randersbiz.dk · maj/jun 2016 23Advertorial

Direktør Erling Holm og produktionsmedarbejder Jes Knudsen, Confac
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„Sport har altid fyldt meget i mit liv og gør det stadigt. 
Min far slæbte mig med til alle fodboldkampene på 
Randers Stadion, og jeg har selv dyrket stort set enhver 
form for sport undtagen tennis og håndbold. Jeg har 
spilet på juniorlandsholdet i bordtennis, så lidt talent har 
jeg vel haft,“ fortæller Per Hastrup, direktør for Prodan 
og formand for DI Randers-Norddjurs.

Hans aktive sportskarriere startede med, at han som 
seksårig fik et bordtennisbord i kalendergave af sine 
forældre. Det gav anled-
ning til mange timers spil 
i kælderen med blandt 
andre hans to yngre 
brødre. Med tiden tog 
bordtennis 28 til 32 af hans 
weekender om året samt 
fire gange træning hver 
uge. Da han som 16-årig 
for alvor fik øje på det modsatte køn, indstillede han 
karrieren fra den ene dag til den anden.

Vigtigt med frivilligt arbejde
„Jeg lærte meget af bordtennis. Jeg skulle for eksem-
pel selv huske at pakke det hele hver gang, jeg skulle 
ud at spille. Sådan var det dengang. I dag, synes jeg, vi 
er blevet for meget curlingforældre. Der er gået status-
symbol i at have tid til sine børn, men når vi lukker 
dem ud af osteklokken, kan de ingenting,“ mener Per 
Hastrup.

Han har i hele sit liv kun 
boet fire forskellige steder, 
alle i Randers-området, 
hvor han er barnefødt. 
Byen ligger derfor hans 
hjerte meget nær, og han 
glæder sig over, at Randers er en lille provinsby, hvor 
alle kender hinanden og har tillid til hinanden.

I fritiden bruger han meget tid på hustruen Anni og 
deres i alt seks sammenbragte børn, som han rejser 

en del sammen med til storbyer og deres hus i Alanya 
i Tyrkiet. Han bruger også meget tid på huset og haven 
og at være sammen med familie og venner. Noget, der 
endvidere er meget vigtigt for Per Hastrup er frivilligt 
arbejde.

Cykler til København
„Jeg har lavet rigtig meget ulønnet arbejde og gør det 
stadigt. Blandt andet har jeg været med til at udvikle 

fodboldklubben Helsted 
Fremad og skrevet klub-
bladet for Randers KFUM, 
hvor jeg spillede, efter jeg 
stoppede i Randers Freja. 
Skal man bruge frivillige, 
så få fat i dem, der har 
travlt, for det er altid dem, 
der har overskud til lidt 

mere,“ mener han.
Han sidder i alt i 13 bestyrelser, hvoraf en er den for 

Randers FC, hvor 200 frivillige knokler hver uge for at få 
det til at fungere for fodboldklubben. Han har selv spil-
let på det bedste hold i Randers Freja i sin tid, og hans 
søn, Rune Hastrup, spiller i superligaen for Hobro. I sit 
job som direktør sidder han meget og har derfor behov 
for at røre sig.

„Jeg cykler meget, blandt andet sammen med Anni. 
Vi er cirka 30, der mødes mandag, onsdag og lørdag. 

Om sommeren kører vi på 
racercykler og om vinte-
ren mountainbike. Nogle 
gange kører vi lange ture, 
for eksempel Aarhus-Kø-
benhavn. Det er 370 kilo-
meter, som tilbage lægges 

på en dag. Det er skønt, for jeg gider ikke fitness. Jeg 
vil ud i den friske luft,“ forklarer Per Hastrup.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Som barn slæbte hans far ham med til alle fodboldkampe på Randers 

Stadion, og selv har han spillet bordtennis på juniorlandsholdet. I dag er 

han direktør for en maskinfabrik og formand for DI Randers-Norddjurs. 

Og så er han randrusianer helt ind i sjælen.

  DER ER GÅET STATUSSYMBOL I AT 

HAVE TID TIL SINE BØRN, MEN NÅR VI 

LUKKER DEM UD AF OSTEKLOKKEN, 

KAN DE INGENTING

  FÅ FAT I DEM, DER HAR TRAVLT, 

FOR DET ER ALTID DEM, DER HAR 

OVERSKUD TIL LIDT MERE
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JEG ER LIDT AF EN 

SPORTSFREAK
Direktør og formand Per Hastrup, Prodan og DI Randers-Norddjurs
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KLUMME – ADVOKAT

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING 
HAR BETYDNING FOR DIN VIRKSOMHED

EU har efter flere års tilløb vedta-
get en ny persondataforordning. 
Forordningen får virkning fra den 
25. maj 2018. Reglerne omfatter al 
behandling af personoplysninger, 
som ikke er af rent privat karakter, 
når behandlingen er automatiseret 
eller sker elektronisk. „Person-
oplysninger“ skal forstås som alle 
oplysninger om en identificerbar 
fysisk person.

Der er altså 2 år til at forberede 
forordningens indtog – og for de 
fleste virksomheder vil der være 
rigeligt at bruge tiden på.

Hvad ændrer sig med  
den nye forordning?
Den nye persondataforordning in-
troducerer kun i begrænset omfang 
ændringer i de materielle behand-
lingsregler, som vi allerede kender 
fra persondataloven i dag. Med 
visse ændringer viderefører forord-
ningen behandlingsprincipperne:
• persondata kun må indsamles til 

brug for konkrete og definerede 
formål, og senere behandling ikke 
må stride herimod

• indsamling og behandling må kun 
omfatte relevante og tilstrække-
lige persondata til opfyldelse af 
behandlingens formål

• persondata, der behandles, er og 
vedbliver ajourførte

• persondata skal slettes, når be-
handlingsformålet er udtjent

En af de primære ændringer i 
forordningen er, at virksomheder til 
stadighed skal kunne dokumentere 
de behandlingsaktiviteter, virksom-
heden er involveret i. Virksomheden 
skal kunne dokumentere, at behand-
lingen af persondata overholder 
forordningens regler. Dette er de 
færreste virksomheder i stand til i 
dag.

Herudover introduceres bl.a. krav 
om risiko-analyser, konsekvens-
analyser, kontrolforanstaltninger 
samt pligt til at kunne rapportere til 
Datatilsynet senest 72 timer efter et 
databrud.

Alt i alt introducerer forordnin-
gen en hel række nye proces- og 
dokumentationskrav, og det er disse 
krav, der virkelig får en betydning for 
virksomhederne.

Er det relevant for min 
virksomhed?
Ja, det er det!

Bødeniveauet under forordnin-
gen er op til EUR 20 mio., og selv 
mindre virksomheder skal forberede 
sig på at kunne blive pålagt bøder af 
betragtelig størrelse!

Hvis en virksomhed ikke kan 
dokumentere, at persondatareglerne 
overholdes, kan det få altafgørende 
indflydelse på, om virksomheden 
overhovedet kan sælges til en køber 
samt ikke mindst til hvilken pris. 
Skjult herunder kan man også godt 
forestille sig situationer, hvor et 
ledelsesansvar/bestyrelsesansvar 
kan blive aktuelt.

Hvordan bliver virksomheder klar 
til at overholde forordningen?
Det store buzzword omkring per-
sondata i de kommende år bliver 
„compliance“ og „compliance-
programmer“. 

Helt konkret, så har hver enkelt 
virksomhed, der behandler per-
sondata, behov for at kortlægge 
deres mængde at persondata – alle 
behandlingsprocesser lige fra HR til 
markedsføring. Kortlægningen skal 
resultere i en fit-gap og modenheds-
analyse, som viser, på hvilke om-
råder der skal ske en indsats for at 
kunne overholde forordningens krav. 
Herefter skal der udformes interne 
og eksterne politikker, og produk-
ter og processer skal i nødvendigt 
omfang redesignes, så persondata-
behandling er tænkt ind i produktet 
eller servicen. Herefter skal der ske 
en implementering af virksomhe-
dens compliance-program, og der 
skal ske kontinuerlig opfølgning og 
kontrol.

Nogle virksomheder får rigeligt at 
se til for at opfylde forordningens 
krav, mens andres opgaver vil være 
mere overkommelige. Fælles for 
alle er dog, at det er nu, arbejdet 
skal igangsættes, hvis bøder skal 
undgås, og virksomheden ikke skal 
falde i værdi.

Af advokat (L) LL.M./Partner Søren Wolder,  
DAHL Advokatfirma., www.dahllaw.dk
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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:
Sommerhuspriserne stadig i bund trods prisstigning

Hent nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks i april

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)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgspris pr. m² Vælg

Danmark × Randers ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse 1,1% 3,8%

Randers Villa/Rækkehuse 0,9% -0,0%

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.

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:
Sommerhuspriserne stadig i bund trods prisstigning

Hent nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks i april

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)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgstid Vælg

Danmark × Randers ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse -2,6% -6,7%

Randers Villa/Rækkehuse 3,0% 7,6%

GRAF TABELSalgstid
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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.

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:
Sommerhuspriserne stadig i bund trods prisstigning

Hent nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks i april

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)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgspris pr. m² Vælg

Danmark × Randers ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse 1,1% 3,8%

Randers Villa/Rækkehuse 0,9% -0,0%
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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
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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:
Sommerhuspriserne stadig i bund trods prisstigning

Hent nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks i april

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)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgstid Vælg

Danmark × Randers ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse -2,6% -6,7%

Randers Villa/Rækkehuse 3,0% 7,6%
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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
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.

Kilde: Danmarks Statistik 
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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%
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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
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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%
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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
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Center Revision, Randers A/S 
Center Revision er fusioneret 
med Erhvervsrevision Nord 
A/S og fortsætter under 
navnet Erhvervsrevision Nord 
A/S. De ansatte på revisions-
kontoret i Randers fortsæt-
ter det daglige arbejde fra 
de vante fysiske rammer på 
Østergade.

EverShelter ApS
EverShelter har modtaget 
Danish Design Award i kate-
gorien „daily life“ for deres 
produkt Lifeshelter, der skal 
skaffe tag over hovedet for 
flygtninge i den 3. verden. Det 
enkle design er baseret på 16 
ens isolerende bueformede 
paneler, der sikrer bedre 
isolering og beskyttelse end 
de teltløsninger, der typisk 
anvendes. 

Old Irish Pub
Peter Kongstad er pub-
bestyrer i Old Irish Pub, der 
er åbnet på Storegade 1. Det 
er kædens pub nummer 15 i 
Danmark.

LOU Advokatfirma
LOU Advokatfirma, med ho-
vedkontor i Randers og kon-
torer i Aarhus og København, 
har overtaget Advokatfirmaet 
Lindberg & Nørby i Hobro. 
Advokaterne Niels Lindberg 
og Kaj Nørby fortsætter i 
LOU Advokatfirma, adressen 
i Hobro bibeholdes, ligesom 
der ikke ændres på adres-
sen i Randers, der fortsat er 
Østergrave 4.
Efter overtagelsen beskæf-
tiger LOU Advokatfirma i alt 
68 medarbejdere, heraf 23 
jurister.

Systemcenter Randers A/S
IT virksomheden System-
center Randers har opkøbt 
Nørhald Data A/S. Overtagel-
sen omfatter alle aktiviteter i 
selskabet ligesom Flemming 
Baungaard vil være en del af 
det nye team.

Verdo Energy
Som det første handelssel-
skab i verden, og som den 
første virksomhed i Danmark, 
har Verdo fået det globale 
SBP-CoC-certifikat. Sustaina-
ble Biomass Partnership-

certifikatet er en garanti for, 
at Verdos træflis og træpiller 
kommer fra bæredygtige 
kilder.
„Vi ligger helt fremme blandt 
de bedste, når det drejer sig 
om biomasse – ikke bare i 
Danmark, men i hele verden. 
Den position vil vi holde fast 
i. Det kræver, at vi ikke bare 
lever op til kravene om bære-
dygtighed, men er foran vores 
konkurrenter,“ siger Thomas 
Bornerup, direktør i Verdo 
Energy.  
SBP-certificeringens formål er 
at fremme og sikre en økono-
misk, miljømæssig og social 
bæredygtig forsyningskæde af 
biomasse lavet af træ.

Invita Randers
Jesper Bang og Tommy Ja-
cobsen har overtaget Invita i 
Randers. Alle ansatte fortsæt-
ter i det nye ejerskab, ligesom 
butikschefen stadig hedder 
Torben Winther.

Danbox Danmark
Jimmi Breiner Hansen og 
Torben Veise Sandholm har 
overtaget Danbox Danmark 
efter Tyge Hvass. Virksom-
heden er markedsledende 
indenfor udvikling og salg af 
klimapavilloner til landbruget.

Zurface A/S
Med købet af euro-sten a/s i 
Horsens har Zurface styrket 
sin position som Danmarks 
største producent og leveran-
dør af natursten til det profes-
sionelle marked. Virksomhe-
den har afdelinger i Randers, 
Aarhus, København, Nørre 
Snede og i Rønne.

Hotel & Restaurant 
Fru Larsen
Tre danske hoteller – heri-
blandt Fru Larsen – har scoret 
guld i Hotels.com Loved by 
Guests Awards 2016. Afgørel-
sen er fundet efter en analyse 
af 20 millioner verificerede 
anmeldelser fra hotelgæster, 
der har checket ind rundt 
omkring i verden.
Hotel & Restaurant Fru Lar-
sen og Stella Maris Hotel De 
Luxe i Svendborg blev begge 
vurderet til 4,8 ud af 5, mens 
Agerskov Kro og Hotel i Ager-
skov fik 4,7.

McDonald’s Paderup
Spisestedet i Paderup er kon-
verteret til kædens nye kon-
cept „Din McDonald’s“. Det 
er dermed restaurant nummer 
to i landet, der har indført det 
nye look. En af idéerne er, at 
maden først tilberedes, når 
kunden har bestilt og betalt 
for menuen. Det vil give 
gæsterne flere muligheder for 
selv at sammensætte deres 
menu.

Turbinen
Værkets spillested Turbinen 
er af Statens Kunstråd blevet 
udpeget til regionalt spillested 
for en firårig periode. Der 
følger en statslig bevilling på 
1,5 mio. kr. hvert år, og målet 
med de regionale spillesteder 
er at formidle, præsentere, 
profilere og udvikle den ryt-
miske musik lokalt, regionalt, 
nationalt og internationalt.

Kvickly Randers Storcenter
Varehuschef Per Junior og 
Coop’s energichef Michael 
Møller har haft besøg af 
en af de højest placerede 
 Panasonic-direktører i verden, 
Mr.  Hidekazu Tachibana. 
Anledningen var, at bager-
afdelingen har taget et nyt grønt 
testanlæg til køl og frys i brug.
„Det er en stor dag for Pana-
sonic. Vi fik set resultatet af 
vores første CO2-køleanlæg 
i Europa. CO2 er fremtidens 
grønne køle- og fryseløsning, 
og vi har store forventninger 
til anlægget. Hvis alt går som 
forventet, regner vi med, at 
den løsning, vi har i Randers, 
skal eksporteres til resten af 
Nordeuropa,“ sagde Pana-
sonic’s danske chef, Tomas 
Bærholm. 

Iværk & Vækst
Flere end 900 gæstede 
årets Iværk & Vækst messe i 
Bionutria Park, der arrangeres 
af Business Region Aarhus. 
På messen blev vinderne af 
årets Iværksætterpris kåret: 
Sleepbag.dk (Bedste Fysiske 
Produkt), Landmad.dk (Den 
Kreative Pris), Reeltrak (Bed-
ste Immaterielle Produkt) og 
Min Bedste Bog (Thumbs Up 
Prisen).

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse
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Erhvervsakademiet Dania

Susanne Dixen (55) er tiltrådt 
som uddannelsesdirektør i Er-
hvervsakademiet Dania. Hun 
er uddannet cand. merc. med 
speciale i ledelse, organisa-
tion og økonomi. Susanne har 
de sidste fire år arbejdet som 
campuschef for 840 stude-
rende og 50 medarbejdere i 
Randers.

Dania Erhverv
Birgitte Riise Bjærge er ny 
erhvervsdirektør for Dania 
Erhverv, der er Erhvervsaka-
demi Danias samlede enhed 
for efteruddannelser og 
kurser. Hun har gennem de 
seneste tre år arbejdet som 
campuschef i Silkeborg. Før 
det var hun afdelingschef for 
efteruddannelse og forret-
ningsudvikling på Learnmark 
i Horsens og har blandt andet 
en master i offentlig ledelse. 

Værket
Kristine Boe Østergaard (32) 
er ansat som ansvarlig for mø-
der, konferencer og billetsalg. 
Hun er uddannet serviceøko-
nom og kommer fra en stilling 
som salgs- og erhvervskoordi-
nator hos ED-data.
Sys Christina Vestergaard (45)  
er ansat som kommunikati-
onskoordinator. Hun er ud-
dannet journalist og kommer 
fra en stilling som presse- og 
kommunikationskonsulent på 
Aarhus Universitet. Sys har 
overtaget stillingen efter Inger 
Nygaard Kaaed.

Toppac A/S
Plastmager Morten Bech 
Jensen fra Toppac A/S har 
modtaget medalje for at være 
blandt de bedste lærlinge. 
Det er Aarhus Haandværker-
forening og DI Regionerne 
i Østjylland, der står bag 
udpegningen.

Randers Kommune 
Carsten Wulff Hansen (54) er 
blevet ansat som socialchef 
i Randers Kommune, hvor 
han får ansvaret for områ-
derne handicap, psykiatri og 
socialt udsatte. Carsten Wulff 
Hansen kommer fra en stilling 
som voksenhandicapchef i 
Aarhus Kommune. Carsten 
er uddannet socialrådgiver fra 
Den Social Højskole og han 
afløser Torben Rugholm, der 
efter eget ønske har valgt at 
stoppe som socialchef for i 
stedet at fortsætte i en 20 
timers stilling som chefkonsu-
lent i Social & Arbejdsmarked.

Regionshospitalet Randers

Jonas Dahl (38) overtager stil-
lingen som hospitalsdirektør 
for Regionshospitalet Randers 
til august. Han er uddannet 
cand. mag. i historie og sam-
fundsfag og stopper i forbin-
delse med jobbet sin politiske 
karriere på Christiansborg. 
Jonas afløser Thomas Pazyj, 
der er fratrådt grundet alvorlig 
sygdom. 

Tradium

Lars Michael Madsen (46) er 
tiltrådt som adm. direktør for 
Tradium. Han er cand. scient. 
adm. fra Aalborg Universitet, 
og kommer fra en stilling som 
vicedirektør på Tradium. Han 
har tidligere været direktør 
for det daværende Randers 
Tekniske Skole. Lars bestrider 

desuden en række tillidspo-
ster, bl.a. som medlem af be-
styrelsen i Erhverv Randers. 
Han afløser Tage Andersen, 
der nu vil hellige sig andre 
gøremål efter 33 år som 
skoleleder i erhvervsskole-
sektoren.

DI Østjylland
På DI Østjyllands general-
forsamling og konstituerende 
bestyrelsesmøde er adm. dir. 
Steen Bødtker, Expedit A/S, 
genvalgt som formand. Sam-
tidig blev adm. dir. Morten 
S. Nielsen, AVK International 
A/S, genvalgt som næstfor-
mand. Bestyrelsen består her-
efter også af: Anders Strange, 
Aart Architects A/S, Preben 
Rasmussen, Skovby Møbel-
fabrik A/S, Peter B. Jepsen, 
Danske Fragtmænd Logistik 
A/S, Jens Egdal, Rambøll 
Danmark A/S, Rene Hougaard 
Brund, Scanpan A/S, Petrine 
Rex, Carpenter ApS, Lars 
Brunsø, Akva Waterbeds A/S, 
Morten Halskov, Terma A/S, 
Lars Prisak, Dynaudio A/S, 
Peter Høgsberg, Aarhus Luft-
havn A/S, Bo Ankerfelt, DAFA 
A/S samt Lars Dige Knudsen, 
Martin Professionals ApS.

HK Østjylland
På den ordinære general-
forsamling blev Jesper 
Thorup (49) valgt til formand 
for HK Østjylland, der har 
33.000 medlemmer. Han 
er desuden medlem af HK 
Danmarks forretningsudvalg 
og hovedbestyrelse.

MolsLinien

Carsten Jensen (52) overtager 
1. august posten som adm. 
dir. for Mols-Linien. Han 
står pt. i spidsen for rederiet 
DFDS’ forretning på Den 
Engelske Kanal, og har siden 
2005 haft en række ledende 

stillinger i DFDS, ligesom 
han kan trække på knap ti 
års national og international 
erfaring fra SAS.
Han afløser Søren Jespersen 
der har været direktør siden 
2011.

Aarhus Airport

Englænderen David 
Surley (39) er startet som 
ruteudvikler i Aarhus Airport, 
hvor han med titlen Head 
of Airline Relations, skal stå 
i spidsen for at etablere, 
implementere og udvikle 
et relationskoncept, der 
skal tiltrække nye ruter til 
lufthavnen.  
David kommer fra en stilling 
som ansvarlig for forretnings- 
og ruteudvikling i Cambridge 
Int. Airport, ligesom han har 
haft ledende stillinger hos 
Oxfordjet & London Oxford 
Airport, Air Mauritius samt 
All Nippon Airways. Han 
har en degree i Travel & 
Tourism Management fra 
Newcastle Business School 
og har siden uddannelsens 
afslutning beskæftiget sig 
med luftfart, rejser, turisme, 
branding, marketing, PR 
og kommunikation samt 
ikke mindst strategi, 
analyse og at lede og styre 
komplekse virksomheder på 
internationale markeder. 

Fladbro Kro
Kokkeelev Simon Bruun Jen-
sen (22) har med en nyfortolk-
ning af kylling sauté marengo 
opnået sølvmedalje i DM for 
kokkelever.

Brdr. Andersen A/S
Michael Winther (25) og 
Mathias Lind (21) har begge 
opnået bronzemedalje til 
deres svendeprøve som 
struktører. De er begge ansat 
i Brdr. Andersen A/S.
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Alle data er indhentet i perioden 
04.03.2016 - 27.04.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata og proff.dk
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

AKTIVE KONSULENTER ApS 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,5)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,4)

ARKITEKTFIRMAET BJARNE BANG 
MADSEN ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,8 (1)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,6)

ASSENTOFT SMEDE OG 
 MASKINFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 4,7 (3,8)
Resultat før skat 0,2 -(0,5)
Egenkapital 1,8 (1,6)

AUTOG. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 12,0 (11,2)
Resultat før skat 1,3 (0,6)
Egenkapital 8,2 (8,4)

BILBUTIKKEN A/S 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 23,1 (20,3)
Resultat før skat 6,4 (3,7)
Egenkapital 14,0 (11,9)

CARELINK A/S 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 13,6 (8,8)
Resultat før skat 5,0 (2)
Egenkapital 5,5 (2)

CO4 MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 6,8 (6,6)
Resultat før skat 0,6 (1,4)
Egenkapital 3,5 (4,4)

CWS DANMARK ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,5)

Resultat før skat 0,4 (0,7)
Egenkapital 3,2 (2,9)

DAN MARK SKOV A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,0 (1,3)
Resultat før skat 2,7 (1,1)
Egenkapital 26,6 (24,5)

DANSKI ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 4,1 (6,6)
Resultat før skat -1,7 (2,1)
Egenkapital 11,8 (14,1)

DANSK REVISION RANDERS, 
GODKENDT REVISIONSPARTNER
SELSKAB
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 62,5 (63,3)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 7,0 (7)
Antal ansatte 98 (98)

DEMSTRUP HOVEDGAARD A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 4,2 (4,3)
Resultat før skat 0,3 (1,2)
Egenkapital 35,6 (30,6)

DEN FRANSKE AUTOSPECIALIST ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,4)
Resultat før skat 1,5 (2)
Egenkapital 2,1 (2,5)

DESIGN SMEDIE ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,3)
Resultat før skat 0,8 (0,8)
Egenkapital 2,1 (1,9)

DYRLÆGERNE NØRHALD ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,5 (1,3)
Resultat før skat 0,1 (0)
Egenkapital 0,3 (0,2)

EDC ERHVERV DANEBO ApS 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,2 (2,3)
Resultat før skat 1,1 (0,8)
Egenkapital 1,2 (0,9)

E.C. DIESELELEKTRO A/S 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,5)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 1,0 (1)

ELKA LABELS A/S 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,2)
Resultat før skat 0,6 (0,9)
Egenkapital 3,8 (3,4)
Antal ansatte 9 (-)

ENTRÉ LIVING A/S 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 2,0 (1)
Resultat før skat 0,8 -(0,4)
Egenkapital 5,7 (5)

FAEL A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 10,5 (12,4)
Resultat før skat 2,0 (4,4)
Egenkapital 8,5 (8,2)

FOKUS VINDUER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,2)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,6)

GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 

Bruttofortjeneste -21,7 -(14,5)
Resultat før skat -47,1 -(42,6)
Egenkapital 43,7 (49,9)
Antal ansatte 38 (39)

HANSEN MØBLER ApS
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 2,6 (4,5)
Resultat før skat -2,1 -(0,7)
Egenkapital 1,2 (3,3)
Antal ansatte 12 (13)

HC FARVER A/S
Regnskabsafslutning 30-11-2015 
Bruttofortjeneste 2,7 (3)
Resultat før skat 0,1 (0,4)
Egenkapital 3,6 (3,5)

HEIRING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,6)
Resultat før skat 0,6 (0,3)
Egenkapital 1,7 (1,3)

HORNBÆK PLASTINDUSTRI A/S 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 18,1 (21,7)
Resultat før skat 4,7 (10,4)
Egenkapital 15,8 (18,2)

HOTEL KRONJYLLAND A/S 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 6,9 (5,2)
Resultat før skat 1,1 (0,1)
Egenkapital 27,3 (26,5)

HOTEL RANDERS EJENDOMME A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 4,6 (1,7)
Resultat før skat 3,7 (0,7)
Egenkapital 23,3 (20,4)

HRINDUSTRIES A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 30,7 (26,5)
Resultat før skat 2,0 (1,3)
Egenkapital 5,2 (4,2)

IADVICE ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 4,0 (3,9)
Resultat før skat 1,1 (1,3)
Egenkapital 1,2 (2,8)

JAGT OG FISKERIMAGASINET. 
RANDERS ApS
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,1)
Resultat før skat -0,8 -(0,6)
Egenkapital 1,4 (2,3)

JAKOB JØRGENSEN, 
716 LANGÅ ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,6)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 1,9 (1,8)
Antal ansatte 9 (0)

JEANNE D ARC LIVING ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 12,4 (9,3)
Resultat før skat 3,1 (1,1)
Egenkapital 4,9 (3,5)

JENS PIND ApS
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 0,8 (1)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,0 -(0,1)

JOKE, RANDERS A/S 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,0 (0)
Resultat før skat 1,4 (2,4)
Egenkapital 8,8 (8,2)

Nye selskaber
CVR-NR:
37642606 Greybird Aviation ApS ................................................................................27.04.2016
37641421 ElWiVe ApS ............................................................................................... 26.04.2016
37641138 Selezione IVS ............................................................................................ 26.04.2016
37640220 Rafn Engineering Aps ............................................................................... 26.04.2016
37640085 Bigger Bolig ApS ....................................................................................... 26.04.2016
37637394 Kaap VIP IVS ............................................................................................. 25.04.2016
37635162 WPC International IVS .............................................................................. 25.04.2016
37634808 CREPES-AWAY IVS .................................................................................. 25.04.2016
37629782 Saltnex ApS ................................................................................................21.04.2016
37616923 SL Lab IVS ..................................................................................................17.04.2016
37615439 Walk In Collection ApS ............................................................................. 15.04.2016
37612928 DK Tyres & Logistics ApS ......................................................................... 15.04.2016
37602817 GK Transport & Service IVS .......................................................................12.04.2016
37591637 Naturalfit IVS ............................................................................................. 06.04.2016
37582832 JAbiler ApS ............................................................................................... 04.04.2016
37577839 JMS Houmeden ApS .................................................................................01.04.2016
37577316 Ebove Danmark ApS ..................................................................................01.04.2016
37571288 PJW Scandinavia ApS ............................................................................... 30.03.2016
37559865 Highway 51 ApS ........................................................................................ 23.03.2016
37556092 Louise Smærup ApS ................................................................................. 22.03.2016
37552852 Nordic Digital Lab ApS ...............................................................................21.03.2016
37546771 Okin IVS .....................................................................................................17.03.2016
37545988 Snedkermester Erik Kjeldsen ApS ............................................................17.03.2016
37545287 117 Ting ApS ..............................................................................................17.03.2016
37539007 Kronjysk Golf ApS ......................................................................................15.03.2016
37538086 Matilda Ayenu IVS......................................................................................15.03.2016
37532681 F Advisory IVS ............................................................................................13.03.2016
37525812 Ravns Entreprise ApS ................................................................................10.03.2016
37521892 TF Investering ApS ................................................................................... 08.03.2016
37520675 Appetit Gourmet Pizza ApS ...................................................................... 08.03.2016
37519502 Livskonsulenten 2016 ApS ....................................................................... 08.03.2016
37518417 Selskabet af 9. marts 2016 IVS .................................................................07.03.2016
37517909 Rolle ApS ....................................................................................................07.03.2016

37513105 Teledoktoren.dk Randers ApS .................................................................. 04.03.2016

Selskabsændringer
CVR-NR: 
36960132 RL Mandskab IVS ..............................................23.04.2016 virksomheden er opløst
21389595 RANDERS FC FITNESS ApS ........................... 19.04.2016 Virksomheden er opløst
36967897 Dansk Salg & Mødebooking IVS .......................... 14.04.2016 Konkursdekret afsagt
36062207 HM-AUTO.DK ApS ........................................ 13.04.2016 Anmodning om opløsning
36392207 TOILETRULLEN IVS ...................................... 13.04.2016 Anmodning om opløsning
35393021 TOMASZ GERMEL ApS ................................ 13.04.2016 Anmodning om opløsning
34208875 DEVELTRON DEVELOPMENT ApS ...................... 11.04.2016 opløst ved erklæring
36414413 BAGER ANDRESEN IVS ......................................08.04.2016  virksomheden opløst
33637985 Butterfly Fitness Randers ApS .............................06.04.2016 virksomheden opløst
32471218 OLL UDDANNELSESHUS, Danmarks Enneagram Skole ApS..06.04.2016 Anmodning om opløsning
29604509 Anpartsselskabet af 26. november 2015 ..... 30.03.2016 Anmodning om opløsning
35388052 PN DÆK & LOGISTIK ApS ................................... 22.03.2016 Konkursdekret afsagt
28662831 Damido.com ApS ..................................................20.03.2016 virksomheden opløst
36404523 YOMMY-DK1 ApS .................................................20.03.2016 virksomheden opløst
29925488 PJW af 2016 ApS...................................................20.03.2016 virksomheden opløst
35519254 Lokadano ApS ...................................................... 18.03.2016 Konkursdekret afsagt
34203709 AMS Assentoft ApS ................................................17.03.2016 Likvidation vedtaget
31752523 BILHUSET HALDRUP AALBORG A/S .................. 15.03.2016 Likvidation vedtaget
35488316 Anpartsselskabet af 28. oktober 2015 .............15.03.2016 virksomheden er opløst
36079533 MEEDKK A/S .........................................................11.03.2016 Konkursdekret afsagt
36899468 Jysk Handel & Service ApS .......................... 09.03.2016 Anmodning om opløsning
29918848 MIDTJYSK BYGGE- OG ANLÆG ApS .......... 09.03.2016 Anmodning om opløsning

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.



30 www.randersbiz.dk · maj/jun 2016Ajour

JYSK MASKINCENTER A/S 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 10,9 (25,3)
Resultat før skat -15,3 (0,7)
Egenkapital -0,7 (11,8)
Antal ansatte 57 (62)

KIBA PARKMASKINER ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,7)
Resultat før skat 0,2 -(0,3)
Egenkapital 1,7 (1,6)

KRIEGBAUM ApS 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,1 (2)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 1,7 (1,5)
Antal ansatte 5 (-)

KRONJYLLANDS BEGRAVELSES
FORRETNING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,4)
Resultat før skat 1,3 (0,9)
Egenkapital 4,5 (4) 

KRONJYLLANDS TAGTEKNIK ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,8 (1)
Resultat før skat -0,1 (0)
Egenkapital 0,4 (0,4)

KRONJYLLANDS TAXABUS ApS 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 8,4 (7,1)
Resultat før skat 2,7 (2,1)
Egenkapital 5,0 (10,9)

KRONJYLLANDS VIKARSERVICE ApS
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital -0,4 -(0,5)

LARS BUNDGAARDHANSEN, 
760 DRONNINGBORG APS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 4,6 (3,8)
Resultat før skat 1,3 (0,9)
Egenkapital 1,7 (1,4)
Antal ansatte 11 (-)

LILLE BJØRN ApS 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,9)
Resultat før skat 0,1 (0,7)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 0 (0)

LIMO LABELS A/S 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 58,4 (44,2)
Resultat før skat 9,5 (14,4)
Egenkapital 26,9 (29,8)
Antal ansatte 87 (53)

LIMO LABEL SYSTEMS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,5)
Resultat før skat 0,9 (0,4)
Egenkapital 1,3 (0,6)

LIND POULSEN ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 5,6 (5,6)
Resultat før skat 1,0 (1)
Egenkapital 5,6 (5,1)

LOEVSCHALL A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 20,9 (19,3)
Resultat før skat 7,8 (9,2)
Egenkapital 17,0 (16,2)

M. LANGE GALVANO A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 

Bruttofortjeneste 2,4 (2,7)
Resultat før skat 0,5 (0,9)
Egenkapital 1,8 (1,8)

MARCUS RANDERS ApS
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 7,1 (7)
Resultat før skat 0,9 -(0,5)
Egenkapital 2,3 (1,6)

MEJLBY AUTOVÆRKSTED A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,7)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 0,8 (0,8)

MICHAEL BONDE PEDERSEN, 
962 RANDERS ApS 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,4 (3)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 0,7 (0,8)
Antal ansatte 10 (-)

MTD PRODUCTS DENMARK ApS 
Regnskabsafslutning 31-10-2015 
Bruttofortjeneste 3,5 (1,8)
Resultat før skat -0,9 -(2,7)
Egenkapital 0,1 (1)

MV PLAST ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 8,0 (6,1)
Resultat før skat 0,2 (0,6)
Egenkapital 3,7 (3,6)
Antal ansatte 19 (15)

NORDHAVN MARINE & 
OFFSHORE A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 17,9 (15,8)
Resultat før skat 1,5 (5,7)
Egenkapital 6,5 (5,5)

NOMUS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 5,0 (4,4)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 3,0 (3,6)

OVERGAARD GODS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 25,9 (24,5)
Resultat før skat 1,1 (0,6)
Egenkapital 3,0 (2,2)
Antal ansatte 33 (42)

PARK & LANDSKAB ApS
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 1,6 (3,9)
Resultat før skat 0,0 (1,1)
Egenkapital 0,5 (0,5)

PEKAS CONSULTING ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,3)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 0,3 (0,3)

PHARMATECH A/S 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 12,5 (11,2)
Resultat før skat 3,3 (3,9)
Egenkapital 5,7 (7,2)
 
RANDERS JERNSTØBERI A/S 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 17,7 (18,7)
Resultat før skat 12,3 (13)
Egenkapital 22,8 (22,4)

RANDERS KØD ENGROS ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 19,0 (19)
Resultat før skat 5,2 (5,3)
Egenkapital 5,6 (2)

RANDERS LEGE OG EVENT 
 CENTER ApS 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,8)
Resultat før skat -0,3 -(0,2)
Egenkapital -1,2 -(0,9)

RANDERS MATERIEL SERVICE ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,1)
Resultat før skat 0,5 (0,6)
Egenkapital 0,5 (0,2)

RANDERS STEVEDORE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 49,6 (41,8)
Resultat før skat 6,0 (2,5)
Egenkapital 11,1 (6,8)
Antal ansatte 52 (53)

RANTEK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 15,1 (16,1)
Resultat før skat 4,8 (4,4)
Egenkapital 5,4 (4,7)

ROBATECH NORDIC DK ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,2)
Resultat før skat 0,3 (0,5)
Egenkapital 1,0 (0,7)

SAMSON ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 7,3 (6,5)
Resultat før skat 4,1 (3,5)
Egenkapital 6,3 (6,1)

SMØRUP & WESSMAN A/S, 
 ARKITEKTER OG BYGGEØKONOMER 
 MAA 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,8)
Resultat før skat 0,0 -(0,2)
Egenkapital 0,4 (0,4)

SPAREKASSEN KRONJYLLAND
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 1.061,7 (1.004,1)
Resultat før skat 243,2 (122,1)
Egenkapital 2.897,6 (2.451,3)
Antal ansatte 654 (619)

SPECIALLÆGESELSKABET BØRNE
KLINIKKEN RANDERS ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 6,5 (6,1)
Resultat før skat 3,4 (1,9)
Egenkapital 2,7 (1,6)

SPORTIGAN RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,4)
Resultat før skat 2,0 (1,7)
Egenkapital 8,9 (7,5)

STEFFEN NIELSEN GRAFISK 
 TEGNESTUE ApS 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,4)
Resultat før skat -0,1 (0)
Egenkapital 0,3 -(0,6)
Antal ansatte 1 (1)

STENHUGGER FREDE KRIEGBAUM 
ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,0 (0)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 4,0 (3,8)

SVANE GLAS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 11,2 (11,4)
Resultat før skat 0,8 (0,9)
Egenkapital 4,0 (3,9)

TANDLÆGE MICHAEL LINDTOFT ApS 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,6)
Resultat før skat -1,0 (0,8)
Egenkapital 0,4 (1,2)

TT BOOKING ApS
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,9)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,2 (0,2)

TT CARS ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,8)
Resultat før skat -0,1 (0,2)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3 (3)

TØMRER SNEDKERFIRMAET ApS 
KELD ELLEGAARD SØRENSEN 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 4,5 (4,2)
Resultat før skat 1,1 (1,2)
Egenkapital 1,0 (1)

TØMRERFIRMAET NØRRIS ApS 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 3,5 (2,7)
Resultat før skat 0,8 (0,4)
Egenkapital 1,2 (0,6)
Antal ansatte 7 (6)

VAM A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 74,3 (78,4)
Resultat før skat 9,9 (14,8)
Egenkapital 38,9 (36,2)
Antal ansatte 129 (126)

WOOD STEP A/S 
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 9,3 (7,1)
Resultat før skat 4,0 (2,3)
Egenkapital 4,3 (4,3)

Marketing og CRM online
26. maj kl. 7.30-11.00 på Laksetorvet 
(lokale E.0.18). Gratis seminar med on-
linekonsulent Bjarke Bekhøj fra Compell.
Arr.: Erhverv Randers og ebusiness 
Randers i samarbejde med Google.
Info.: www.erhvervranders.dk

Kunderejsen på net og i butik
31. maj fra kl. 7:30 - 9:40 Erhverv Randers, 
Business Park Randers, Parkboulevarden 
31, 8920 Randers NV. 
Få et kig ud over detailhandlen de næste 
tre år. Få et indblik i teknologier og en 
anderledes forbrugsadfærd. Sammen 
lander vi i forskellige cases, metoder og 
how-to guidelines som du kan tage med 
hjem. Info.: www.erhvervranders.dk

SEO og kommunikation
7. juni kl. 7.30-11.00 på Laksetorvet 
(lokale E.3.05). Gratis seminar med on-
linekonsulent Bjarke Bekhøj fra Compell.
Arr.: Erhverv Randers og ebusiness 
Randers i samarbejde med Google.
Info.: www.erhvervranders.dk

Iværksættercafé
8 juni kl. 15.00-17.00 på WorkInn, 
Messingvej 6, 8940 Randers SV. Kom 
og få sparring og ny viden om opstart 
af virksomhed i Erhverv Randers’ 
iværksættercafé, som er for alle, der 
har en idé eller lige er gået i gang som 
iværksætter. Åbent for alle.
Info.: www.erhvervranders.dk
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KLUMME – FORSIKRING

De er dygtige og de kan sidde 
i en kælder i Hviderusland el-
ler Marokko og angribe alting 
på afstand.

Virus og hackerangreb er et 
voksende problem. Et røveri 
i en bank eller på en tanksta-
tion kræver fysisk tilstede-
værelse, hvilket minimerer 

risikoen til et røveri af gangen. 
I Cyperspace kan de krimi-
nelle på mindre end et halvt 
minut angribe flere millioner 
computere uden at være 
fysisk tilstede.

I dag har de fleste virksom-
heder en netbanksforsikring 
og paradoksalt nok sker der 

efterhånden ikke mange 
netbanksindbrud. Vi gætter på 
at netbanksforsikringerne er 
en guldgrube for forsikrings-
selskaberne og forsikringerne 
er heldigvis også kommet ned 
i en overkommelig pris.

Flere forsikringsselskaber 
har også lavet egentlige 
cyberforsikringer. Nogle for-
sikringsselskaber har endda 
oprettet et beredskab, der 
står klar hele døgnet med 
hjælp og vejledning, hvis en 
virksomhed bliver udsat for et 
angreb. Enkelte forsikrings-
selskaber giver også mulighed 
for at tegne en driftstabsfor-
sikring i forbindelse med et 
angreb.

Det kan være dyrt at 
genoprette sit IT-system. Det 

kan være dyrt at få renset sit 
IT-system for virus.

Vi har i det sidste år oplevet 
pengeafpresning af virksom-
heder som aldrig før.

Hvor omfattende problemet 
er ved vi ikke, idet virksomhe-
derne ikke ønsker at fortælle, 
at de har været udsat for 
disse afpresninger og måske 
efterfølgende angreb.

En ting er sikkert. Cyber-
kriminalitet er et voksende 
problem og rammer virksom-
hederne på pengepungen.

Af Bjarke Barrett Sørensen og Bent 

Ketelsen, Dansø Forsikringsmæglere 

Djursland ApS www.dansoe.dk

CYBERKRIMINALITET – ET VOKSENDE PROBLEM
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Businesscase på alle nye produkter
Stram omkostningsstyring på 
alt, vi har med at gøre, er en 
kraftigt medvirkende årsag til, 
at vi er konkurrencedygtige og 
tjener penge. Der skal være 
en fornuftig businesscase, 
hver gang vi tager et nyt pro-
dukt ind. Vi vil ikke beskræf-
tige os med noget, der ikke er 
en forretning i.

Ordene kommer fra direktør 
Jan Hørby fra handelsvirk-
somheden SR Food A/S i Ug-
gelhuse lige ned til Randers 
Fjord, som har gjort det rigtig 
godt med voksende omsæt-
ning og resultat de senere 
år: Virksomheden er blevet 
Gazelle de sidste fire år i træk, 
bruttofortjenesten er steget 
fra 3 mio. kr. i 2011 til 12 mio. 
kr. i 2015 og resultatet før 
skat er steget tilsvarende, fra 
1,3 mio. kr. til 6,9 mio. kr. i 
samme periode.

Convenienceprodukter 
vinder frem
Det skal være nemt at lave 
sund mad. På trods af den 
voksende mængde samtale-
køkkener, gider flere og flere 
forbrugere ikke bruge lang 
tid på at lave mad til daglig. 
„Vores halv- og helfærdige 
produkter bliver mere og mere 
populære, især i Norge og Sve-

rige. F.eks. synes kunderne, at 
vores færdig-dej produkter er 
rigtig spændende: i løbet af et 
kvarter har du en færdig ret, 
og du bestemmer selv, hvor 
sundt det skal være,“ konsta-
terer Jan Hørby.
Han kan også konstatere 
større efterspørgsel på økolo-
gisk kød og på produkter med 
nøglehuls-mærket, men det er 
convenience-produkterne, der 
rykker mest.

Handler med hele Europa
„Vi har i al beskedenhed et 
rigtig stort kontaktnet i Europa. 
Vi finder spændende produk-
ter og kan tilrette dem til det 
marked, vi vil sælge på. Vi 
er en lille virksomhed, der er 
utrolig fleksibel, så alt kan lade 
sig gøre. Hvis vi får en fore-
spørgsel, forsøger vi at løse 
det hurtigt. Vi importerer især 
fra Tyskland, Italien, Spanien, 
Østrig og Holland og leverer 
direkte til supermarkedskæ-
der og foodservicegrossister 
i både Danmark, Norge, 

Sverige, Island og Finland,“ 
fortæller ejerlederen.

Udviklingen fortsætter nok
Jan Hørby tror meget på sit 
set-up med rigtig fleksible 
samarbejdspartnere, der kan 
lave det, kunderne ønsker 
og med kombinationen af at 
kunne tilbyde produkter med 
producentens mærke, med 
kædens egen private label 
eller med SR Food navnet. 
Der er dog specielle produkter, 

hvor vi ikke vil give afkald på 
det originale brand. „Det hører 
sig til, at en spansk skinke har 
et spansk klingende navn, det 
ændrer vi ikke på.“
Han forventer, at den positive 
udvikling i både omsætning 
og indtjening vil fortsætte de 
kommende år.

SR FOOD A/S

Fjordvej 2
8960 Randers SØ

Regnskabsafslutning  31-12-2015

Bruttofortjeneste 11,9 (8,8)

Resultat før skat 6,9 (4,7)

Egenkapital 9,7 (6,5)

Antal ansatte 7 (-)

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

Direktør Jan Hørby Sørensen, SR Food A/S



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

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

TIL SALG

1. års forrentning 4,03 % Kontant kr. 58.000.000

GL. JENNUMVEJ 9, 8930 RANDERS NØ.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 33 LEJLIGHEDER.

Sag 89200760 Boligudlejningsejendom med 33 lejligheder. Ejendommen er
oprindeligt opført i 1965 til Randers Kaserne, men gennemgribende ombyg-
get i 2009, så den i dag indeholder 33 boliger. Der elevator, parkering alta-
ner/gårdhaver samt bl.a. store badeværelser/køkkener. Opdelt i ejerlejlighe-
der.

NYHED

TIL SALG

Boligareal 2.064 m² Kontant kr. 34.000.000

GL. JENNUMVEJ 11-13, 8930 RANDERS NØ.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM SAMT 6.000 M² BYGGERET.

Sag 89200759 Boligudlejningsejendom samt 6.000 m² byggeret.
Flot boligudlejningsejendom opført i gule sten med fladt tag, træ/alu-vinduer
og flotte galvaniserede stål altaner. Flisebelagt parkeringsplads foran hver
blok. Hver lejlighed har egen syd eller vestvendt terrasse eller altan.
Ejendommene – herunder byggeretterne - ligger i særskilt selskab som kan
overtages.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 4,29 % Kontant kr. 25.000.000

VORUP KIRKEVEJ 43A-R, 8940 RANDERS SV.

FLOT UDLEJNINGSEJENDOM CENTRALT I VORUP.

Sag 89200747 Flot udlejningsejendom centralt i Vorup.
Ejendommen er opført i 2010 og indeholder 14 boliger hvoraf de 8 ligger i
stueetage og i praksis er rækkehuse med egen have. De 6 boliger på 1. sal
har alle altan. Boligerne er velindrettede og effektive og der er adgang via
trappe og elevator til boligerne på 1. sal.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 4,28 % Kontant kr. 2.800.000

MIRABELLEVEJ 11E-F-G, 8930 RANDERS NØ.

VELHOLDT BYGNING FRA 1992 MED 3 LEJEMÅL TIL SALG

Sag 89200758 I den nordlige bydel af Randers sælges nu denne velholdte
bygning med 3 fine lejemål – alle p.t udlejet. Opført i 1992 i røde sten med
rødt ståltag. Et total areal på 653 m² fordelt på 3 lejemål på henholdsvis 165
m², 216 m² og 272 m².

NYHED

TIL SALG

Erhvervsareal 1.689 m² Kontant kr. 9.500.000

ENGELSHOLMVEJ 31A-F-G, 8940 RANDERS

ERHVERVSEJENDOM MED MULIGHED FOR AT BYGGE MED FACADE
MOD E45

Sag 89200762 Ejendom beliggende i Randers syd, få hundrede meter fra
E45, bestående af 2 bygninger – den ene opført i 2010 og den anden i 1988
– og med mulighed for yderligere bebyggelse med facade direkte mod E45.
Ejendommen er i dag udlejet til 4 forskellige lejere.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 3,66 % Kontant kr. 17.800.000

BAKKESTJERNEDALEN 2-18, 8930 RANDERS

9 SKØNNE RÆKKEHUSE I DRONNINGBORG

Sag 89200746 I nyere udbygget villakvarter i Dronningborg sælges nu 9
rækkehuse opført i 2011 i kvalitetsmaterialer. Huse på mellem 96-107 m²
med integreret carport/vognly med redskabsrum samt lille have/grunde.
Opført i gule sten med sorte alu/trævinduer og sort tag. Alle 9 er opført i ét
plan. 
Små grunde på ca. 400 m² med græsplæne og fliseterrasse.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 4,53 % Kontant kr. 6.600.000

GENVEJEN 2-12, ASFERG, 8990 FÅRUP

INVESTERINGSEJENDOM MED 6 RÆKKEHUSE I ASFERG UDENFOR
RANDERS

Sag 89200744 Ejendommen, der er opført i 2007, indeholder 3x2 rækkehu-
se, og er i røde sten, med tegltag og plastvinduer. Til hvert rækkehus er der
stor have med flisebelagt terrasse, redskabsskur, carport og opbevarings-
rum. Rækkehusene er på 100 m² og indeholder stort køkken alrum, 4 værel-
ser, 1 badeværelse samt bryggers. Køber kan evt. overtage DLR lån.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 4,58 % Kontant kr. 18.000.000

KRISTRUPVEJ 67A-B-C, 8960 RANDERS SØ.

VELBYGGET BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 10 LEJLIGHEDER OG
7 CARPORTE.

Sag 89200745 Ejendommen er opført i røde sten med tegltag. Ejendommen
består af 2 bygninger med hhv. 6 og 4 lejligheder fordelt på stueetage og 1.
sal. Lejlighederne på 1. sal nås via udvendig trappe så alle lejligheder har
egen indgang. Lejlighederne i stueetagen har egen gårdhave og på 1. sal er
der gode altaner til boligerne.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 4,22 % Kontant kr. 85.000.000

RØDKILDEVEJ 1-52, 8930 RANDERS NØ.

VELDREVET OG ATTRAKTIV BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM FRA 2009

Sag 89200757 Meget veldrevet og attraktiv boligudlejningsejendom opført i
2009 i vedligeholdelsesvenlige materialer. Ejendommen består af 44 lejlig-
heder – alle med terrasse, altan eller tagterrasse. Lejlighederne, som er me-
get eftertragtede, bebos hovedsageligt af ”seniorer”. Ejendommen er belig-
gende i bydelen Dronningborg i Randers. Tæt ved indkøb, bus, sygehus og
med kort afstand til Randers Centrum.

NYHED
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1. års forrentning 4,29 % Kontant kr. 25.000.000

VORUP KIRKEVEJ 43A-R, 8940 RANDERS SV.

FLOT UDLEJNINGSEJENDOM CENTRALT I VORUP.

Sag 89200747 Flot udlejningsejendom centralt i Vorup.
Ejendommen er opført i 2010 og indeholder 14 boliger hvoraf de 8 ligger i
stueetage og i praksis er rækkehuse med egen have. De 6 boliger på 1. sal
har alle altan. Boligerne er velindrettede og effektive og der er adgang via
trappe og elevator til boligerne på 1. sal.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 4,28 % Kontant kr. 2.800.000

MIRABELLEVEJ 11E-F-G, 8930 RANDERS NØ.

VELHOLDT BYGNING FRA 1992 MED 3 LEJEMÅL TIL SALG

Sag 89200758 I den nordlige bydel af Randers sælges nu denne velholdte
bygning med 3 fine lejemål – alle p.t udlejet. Opført i 1992 i røde sten med
rødt ståltag. Et total areal på 653 m² fordelt på 3 lejemål på henholdsvis 165
m², 216 m² og 272 m².

NYHED

TIL SALG

Erhvervsareal 1.689 m² Kontant kr. 9.500.000

ENGELSHOLMVEJ 31A-F-G, 8940 RANDERS

ERHVERVSEJENDOM MED MULIGHED FOR AT BYGGE MED FACADE
MOD E45

Sag 89200762 Ejendom beliggende i Randers syd, få hundrede meter fra
E45, bestående af 2 bygninger – den ene opført i 2010 og den anden i 1988
– og med mulighed for yderligere bebyggelse med facade direkte mod E45.
Ejendommen er i dag udlejet til 4 forskellige lejere.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 3,66 % Kontant kr. 17.800.000

BAKKESTJERNEDALEN 2-18, 8930 RANDERS

9 SKØNNE RÆKKEHUSE I DRONNINGBORG

Sag 89200746 I nyere udbygget villakvarter i Dronningborg sælges nu 9
rækkehuse opført i 2011 i kvalitetsmaterialer. Huse på mellem 96-107 m²
med integreret carport/vognly med redskabsrum samt lille have/grunde.
Opført i gule sten med sorte alu/trævinduer og sort tag. Alle 9 er opført i ét
plan. 
Små grunde på ca. 400 m² med græsplæne og fliseterrasse.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 4,53 % Kontant kr. 6.600.000

GENVEJEN 2-12, ASFERG, 8990 FÅRUP

INVESTERINGSEJENDOM MED 6 RÆKKEHUSE I ASFERG UDENFOR
RANDERS

Sag 89200744 Ejendommen, der er opført i 2007, indeholder 3x2 rækkehu-
se, og er i røde sten, med tegltag og plastvinduer. Til hvert rækkehus er der
stor have med flisebelagt terrasse, redskabsskur, carport og opbevarings-
rum. Rækkehusene er på 100 m² og indeholder stort køkken alrum, 4 værel-
ser, 1 badeværelse samt bryggers. Køber kan evt. overtage DLR lån.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 4,58 % Kontant kr. 18.000.000

KRISTRUPVEJ 67A-B-C, 8960 RANDERS SØ.

VELBYGGET BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 10 LEJLIGHEDER OG
7 CARPORTE.

Sag 89200745 Ejendommen er opført i røde sten med tegltag. Ejendommen
består af 2 bygninger med hhv. 6 og 4 lejligheder fordelt på stueetage og 1.
sal. Lejlighederne på 1. sal nås via udvendig trappe så alle lejligheder har
egen indgang. Lejlighederne i stueetagen har egen gårdhave og på 1. sal er
der gode altaner til boligerne.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 4,22 % Kontant kr. 85.000.000

RØDKILDEVEJ 1-52, 8930 RANDERS NØ.

VELDREVET OG ATTRAKTIV BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM FRA 2009

Sag 89200757 Meget veldrevet og attraktiv boligudlejningsejendom opført i
2009 i vedligeholdelsesvenlige materialer. Ejendommen består af 44 lejlig-
heder – alle med terrasse, altan eller tagterrasse. Lejlighederne, som er me-
get eftertragtede, bebos hovedsageligt af ”seniorer”. Ejendommen er belig-
gende i bydelen Dronningborg i Randers. Tæt ved indkøb, bus, sygehus og
med kort afstand til Randers Centrum.

NYHED

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

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

TIL SALG

1. års forrentning 4,03 % Kontant kr. 58.000.000

GL. JENNUMVEJ 9, 8930 RANDERS NØ.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 33 LEJLIGHEDER.

Sag 89200760 Boligudlejningsejendom med 33 lejligheder. Ejendommen er
oprindeligt opført i 1965 til Randers Kaserne, men gennemgribende ombyg-
get i 2009, så den i dag indeholder 33 boliger. Der elevator, parkering alta-
ner/gårdhaver samt bl.a. store badeværelser/køkkener. Opdelt i ejerlejlighe-
der.

NYHED

TIL SALG

Boligareal 2.064 m² Kontant kr. 34.000.000

GL. JENNUMVEJ 11-13, 8930 RANDERS NØ.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM SAMT 6.000 M² BYGGERET.

Sag 89200759 Boligudlejningsejendom samt 6.000 m² byggeret.
Flot boligudlejningsejendom opført i gule sten med fladt tag, træ/alu-vinduer
og flotte galvaniserede stål altaner. Flisebelagt parkeringsplads foran hver
blok. Hver lejlighed har egen syd eller vestvendt terrasse eller altan.
Ejendommene – herunder byggeretterne - ligger i særskilt selskab som kan
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