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

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Sara Brüner
Salg & vurdering

TIL SALG

1. års forrentning 5,64 % Kontant kr. 6.000.000

ØSTERVOLD 25, 8900 RANDERS C

INVESTERINGSEJENDOM BELIGGENDE I HJERTET AF RANDERS.

Sag 89200971 Ejendommen fremtræder overalt i høj kvalitet og med 3 bo-
liglejemål samt et erhvervslejemål i stueetagen og på 1. salen mod Øster-
vold.Erhvervslejemålet er medio 2016 udlejet til pengeinstitut og i den for-
bindelse er lejemålet modificeret og istandsat til deres brug.Det ene af bo-
liglejemålene er totalmoderniseret i 2017 og boligerne generelt fremtræder i
god stand.

NYHED

TIL LEJE

Kontantpris kr. 5.500.000 Årlig leje kr. 400.000

RÅDHUSTORVET 7, 8900 RANDERS C

CHARMERENDE EJENDOM MED BUTIKS- OG KONTORLOKALER.

Sag 89200983 Nu udbydes byens ældste ejendom til salg og leje i Randers
Centrum.
Ejendommen er fra år 1460 og emmer af charme med bl.a. kalkmalerier fra
1500-tallet, åbent ildsted på 1. sal og brændeovn på 2. sal. Lokalerne er for-
delt på kælder (62 m2), stueplan (113 m2), 1.- og 2. sal (189 m2).
Kælderetagen er pt. lejet ud til Din PC Partner, mens lokalerne i stueplan og
på 1.- og 2. sal er tomme.
Alle etagerne er forbundet via en intern trappe, og fra baggården er der ad-
gang til 1. sal og 2. sal. Stueplanet er velegnet til café og restaurant, da her
er køkken med udsugning og kølerum. 
1.- og 2. sal er indrettet til kontorlokaler og fremstår med synlige bjælker.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 5,16 % Kontant kr. 21.000.000

JOHANNELYST 2 - 24, 8940 RANDERS SV

12 FULDT UDLEJEDE BOLIGER OPFØRT I 2012 UDBYDES NU TIL
SALG.

Sag 89200968 12 fuldt udlejede boliger opført i 2012 i røde mursten og med
rødt valmet tegltag udbydes nu til salg.Ejendommen er opført som 6 dob-
belthuse med lodret skel og en dobbeltcarport.En af boligerne er 91 m² - 9
på 100 m² og 2 på 112 m².Beliggende i et attraktivt boligområde i forstaden
Vorup.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 6,57 % Kontant kr. 19.200.000

THURØVEJ 9, 9500 HOBRO

INVESTERINGSEJENDOM I DEN SYDLIGE DEL AF HOBRO I VELBE-
SØGT BYDELSCENTER.

Sag 89200979 Ejendom beliggende i den sydlige del af Hobro i velbesøgt
bydelscenter med Jem & Fix, Meny, T-hansen, Ønskebørn, Sport24 og Jysk
som nærmeste naboer.Der pr. september 2017 indgået en 10-årig lejekon-
trakt med Netto med moderselskabsindeståelse. Lejemålet er på 965 m².
Ejendommen er i 2010 gennemgribende istandsat og på ny i 2017 og frem-
træder derfor pæn og vedligeholdt.Nabolejemålet består af 725 m² som er
udlejet til Plus Office. Der er mulighed for at købe den samlede ejendom
som ligger i et særskilt selskab – mulighed for selskabshandel.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 7,74 % Kontant kr. 4.250.000

HARALDSVEJ 23, 8940 RANDERS SV

REGULÆR LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM MED 3 STORE HALLER.

Sag 89200958 Regulær lager-/produktionsejendom med 3 store haller. 
Her er administrations-/velfærdsafsnit i hver afdeling, hvor der også er toi-
letter. Her er installeret porte i hver af de 3 afsnit, som er lejet ud til hen-
holdsvis DAO, PAVA DK og Autoglas. 
Ejendommen har fået en større renovering i 2014 med nyt tag, nye vinduer,
vedligeholdelsesfrie materialer langs tag og endegavle samt puds på væg-
ge. Herudover fjernvarmetilkobling og opsætning af kaloriefere. 
Ejendommen ligger med få minutters kørsel til E45 og er med gode tilkør-
selsforhold. 
Grunden består af store kørefaste arealer med adgang til p-pladser. 
Hallerne er med ca. 4 meters højde i varierende størrelse og omfang.

NY PRIS

UDLEJETMESSINGVEJ 1D, 8940 RANDERS SV

167 KVM. NY-ISTANDSAT KONTOR I RANDERS SYD MEGET TÆT PÅ
E45

Sag 89200914 Ved detailområdet omkring Messingvej, tæt på både E45 og
Randers Storcenter, udbydes nu 167 kvm. ny-istandsat kontor. Lejemålet
fremstår lyst og pænt, og indeholder 4 kontorer/mødelokale, to toilettet
samt køkkenforhold.

UDLEJET

UDLEJETNIKKELVEJ 1, 8940 RANDERS SV

LAGER/PRODUKTIONSLEJEMÅL TÆT PÅ MOTORVEJEN

Sag 89200953 Lejemålet består af et stort og højloftet værksted/lager med
flere porte i forskellige størrelser, et mindre opbevaringsrum samt et værk-
førerkontor. Herudover kantine/personalerum, toiletter samt omklædnings-
og badefaciliteter.Lejemålet har et præsentabelt indgangsparti med recepti-
on ud til en fælles parkeringsplads.

UDLEJET

SOLGTGRENÅVEJ 26, 8960 RANDERS SØ

EJENDOM BELIGGENDE DIREKTE TIL GRENÅVEJ MED STOR SYNLIG-
HED.

Sag 89200942 Indhegnet grusareal på ca. 1.600 m². Ejendommen er opført i
1964 og tilbygget med lagerhal i 1990. Ejendommens 2.949 m² består af ca.
450 m² kontor og velfærdsfaciliteter samt lager op produktionshaller – heraf
er ca. 500 m² tidligere brugt til autoværksted.
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Randers Storcenter, udbydes nu 167 kvm. ny-istandsat kontor. Lejemålet
fremstår lyst og pænt, og indeholder 4 kontorer/mødelokale, to toilettet
samt køkkenforhold.

UDLEJET

UDLEJETNIKKELVEJ 1, 8940 RANDERS SV

LAGER/PRODUKTIONSLEJEMÅL TÆT PÅ MOTORVEJEN

Sag 89200953 Lejemålet består af et stort og højloftet værksted/lager med
flere porte i forskellige størrelser, et mindre opbevaringsrum samt et værk-
førerkontor. Herudover kantine/personalerum, toiletter samt omklædnings-
og badefaciliteter.Lejemålet har et præsentabelt indgangsparti med recepti-
on ud til en fælles parkeringsplads.

UDLEJET

SOLGTGRENÅVEJ 26, 8960 RANDERS SØ

EJENDOM BELIGGENDE DIREKTE TIL GRENÅVEJ MED STOR SYNLIG-
HED.

Sag 89200942 Indhegnet grusareal på ca. 1.600 m². Ejendommen er opført i
1964 og tilbygget med lagerhal i 1990. Ejendommens 2.949 m² består af ca.
450 m² kontor og velfærdsfaciliteter samt lager op produktionshaller – heraf
er ca. 500 m² tidligere brugt til autoværksted.

SOLGT

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

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Sara Brüner
Salg & vurdering

TIL SALG

1. års forrentning 5,64 % Kontant kr. 6.000.000

ØSTERVOLD 25, 8900 RANDERS C

INVESTERINGSEJENDOM BELIGGENDE I HJERTET AF RANDERS.

Sag 89200971 Ejendommen fremtræder overalt i høj kvalitet og med 3 bo-
liglejemål samt et erhvervslejemål i stueetagen og på 1. salen mod Øster-
vold.Erhvervslejemålet er medio 2016 udlejet til pengeinstitut og i den for-
bindelse er lejemålet modificeret og istandsat til deres brug.Det ene af bo-
liglejemålene er totalmoderniseret i 2017 og boligerne generelt fremtræder i
god stand.

NYHED

TIL LEJE

Kontantpris kr. 5.500.000 Årlig leje kr. 400.000

RÅDHUSTORVET 7, 8900 RANDERS C

CHARMERENDE EJENDOM MED BUTIKS- OG KONTORLOKALER.

Sag 89200983 Nu udbydes byens ældste ejendom til salg og leje i Randers
Centrum.
Ejendommen er fra år 1460 og emmer af charme med bl.a. kalkmalerier fra
1500-tallet, åbent ildsted på 1. sal og brændeovn på 2. sal. Lokalerne er for-
delt på kælder (62 m2), stueplan (113 m2), 1.- og 2. sal (189 m2).
Kælderetagen er pt. lejet ud til Din PC Partner, mens lokalerne i stueplan og
på 1.- og 2. sal er tomme.
Alle etagerne er forbundet via en intern trappe, og fra baggården er der ad-
gang til 1. sal og 2. sal. Stueplanet er velegnet til café og restaurant, da her
er køkken med udsugning og kølerum. 
1.- og 2. sal er indrettet til kontorlokaler og fremstår med synlige bjælker.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 5,16 % Kontant kr. 21.000.000

JOHANNELYST 2 - 24, 8940 RANDERS SV

12 FULDT UDLEJEDE BOLIGER OPFØRT I 2012 UDBYDES NU TIL
SALG.

Sag 89200968 12 fuldt udlejede boliger opført i 2012 i røde mursten og med
rødt valmet tegltag udbydes nu til salg.Ejendommen er opført som 6 dob-
belthuse med lodret skel og en dobbeltcarport.En af boligerne er 91 m² - 9
på 100 m² og 2 på 112 m².Beliggende i et attraktivt boligområde i forstaden
Vorup.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 6,57 % Kontant kr. 19.200.000

THURØVEJ 9, 9500 HOBRO

INVESTERINGSEJENDOM I DEN SYDLIGE DEL AF HOBRO I VELBE-
SØGT BYDELSCENTER.

Sag 89200979 Ejendom beliggende i den sydlige del af Hobro i velbesøgt
bydelscenter med Jem & Fix, Meny, T-hansen, Ønskebørn, Sport24 og Jysk
som nærmeste naboer.Der pr. september 2017 indgået en 10-årig lejekon-
trakt med Netto med moderselskabsindeståelse. Lejemålet er på 965 m².
Ejendommen er i 2010 gennemgribende istandsat og på ny i 2017 og frem-
træder derfor pæn og vedligeholdt.Nabolejemålet består af 725 m² som er
udlejet til Plus Office. Der er mulighed for at købe den samlede ejendom
som ligger i et særskilt selskab – mulighed for selskabshandel.

NYHED

TIL SALG

1. års forrentning 7,74 % Kontant kr. 4.250.000

HARALDSVEJ 23, 8940 RANDERS SV

REGULÆR LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM MED 3 STORE HALLER.

Sag 89200958 Regulær lager-/produktionsejendom med 3 store haller. 
Her er administrations-/velfærdsafsnit i hver afdeling, hvor der også er toi-
letter. Her er installeret porte i hver af de 3 afsnit, som er lejet ud til hen-
holdsvis DAO, PAVA DK og Autoglas. 
Ejendommen har fået en større renovering i 2014 med nyt tag, nye vinduer,
vedligeholdelsesfrie materialer langs tag og endegavle samt puds på væg-
ge. Herudover fjernvarmetilkobling og opsætning af kaloriefere. 
Ejendommen ligger med få minutters kørsel til E45 og er med gode tilkør-
selsforhold. 
Grunden består af store kørefaste arealer med adgang til p-pladser. 
Hallerne er med ca. 4 meters højde i varierende størrelse og omfang.
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Randers Storcenter, udbydes nu 167 kvm. ny-istandsat kontor. Lejemålet
fremstår lyst og pænt, og indeholder 4 kontorer/mødelokale, to toilettet
samt køkkenforhold.
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Sag 89200953 Lejemålet består af et stort og højloftet værksted/lager med
flere porte i forskellige størrelser, et mindre opbevaringsrum samt et værk-
førerkontor. Herudover kantine/personalerum, toiletter samt omklædnings-
og badefaciliteter.Lejemålet har et præsentabelt indgangsparti med recepti-
on ud til en fælles parkeringsplads.

UDLEJET
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EJENDOM BELIGGENDE DIREKTE TIL GRENÅVEJ MED STOR SYNLIG-
HED.

Sag 89200942 Indhegnet grusareal på ca. 1.600 m². Ejendommen er opført i
1964 og tilbygget med lagerhal i 1990. Ejendommens 2.949 m² består af ca.
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er ca. 500 m² tidligere brugt til autoværksted.

SOLGT
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UDEN LANDSKE KUNDER  
ØNSKER DET EN TAND BEDRE

Salgschef Niels Mostrup, Danish Tool Productions
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UDEN LANDSKE KUNDER  
ØNSKER DET EN TAND BEDRE

Danish Tool Productions ApS i 
Randers med 12 ansatte sælger til 
en lille håndfuld grossister i Dan-
mark og er desuden en lille spiller 
på det store, udenlandske marked. 
Virksomheden har specialiseret sig 
i nogle få savklinger, som den til 
gengæld er bedst til.

„Vores klinger bliver ulovligt 
kopieret i Kina med ens farver 
m.m., og der er også danskere, 
der vælger at handle med kopier i 
stedet for med 
vores,“ fortæl-
ler salgschef 
ved Danish Tool 
Productions, 
Niels Mostrup. 
„Vi er to spillere 
på markedet, 
Bosch i Schweiz 
og os. Vi har det bredeste program, 
mens de er mega store og nok har 
branchens bedste distributionsap-
parat.“

En stor del af forretningen er 
udvikling af nye produkter. „Når 
de andre kopierer vores, må vi lave 
nogle nye, der er bedre. Vi har også 
udviklet for Black & Decker – og en 
hemmeligt stemplet håndsav til det 
amerikanske forsvar.“ I USA, Eng-
land og Tyskland sælges en smule 
med eget navn, men på 90 procent 
af produktionen kommer der andre 
firmanavne på.

Måtte selv finde vejen til USA
Det primære fokus er på store 
messer. I Europa handler det om 
én stor messe 
hvert andet år 
med 400.000 
besøgende, 
mens markedet 
i USA gribes 
an på en helt 
anden måde. 
„Vi har meldt os ind i en medlems-
organisation i USA. Hovedmed-
lemsgruppen er salgsagenter for 
forskellige firmaer i forskellige sta-
ter, og som associerede medlem-
mer er der producenter og butikker. 
På trods af, at vi søgte hjælp om 
salg i USA, fortalte ingen os, at det 
var helt forkert selv at forsøge sig 
som sælger.“

Medlemsorganisation holder en 
årlig messe kun for medlemmer. 
„Det har givet fornuftigt for os, ikke 
kun i USA, men også til messegæ-
ster fra andre lande. Kontakterne går 
i dag via agenterne, og Niels skaber 
også selv kontakter til butikkerne, 
hvorefter han henviser til en agent. 
„At gå med i en medlemsorga-
nisation er også i andre brancher 
den rigtige vej til det amerikanske 
marked.“

Tænk både Canada og USA
Niels siger, at det i USA meget 
handler om at vise, at du er til stede 
med amerikansk telefonnummer og 
amerikansk hjemmeside. „Vi havde 
tidligere et callcenter i USA, der tog i 
mod opringninger og havde post- og 
emailservice m.m. Vi havde også 
firmanavn på døren og adgang til 
mødelokale.“

De seneste to år er kontakten til 
agenterne gået via en canadier, der 

også repræsen-
terer andre typer 
danske virksom-
heder. „Du skal 
virke amerikansk 
for at komme ind 
på det ameri-
kanske marked, 
og et callcenter 

er en både god og billig måde. Men 
indgangen gennem Canada er måske 
den aller bedste. Canadierne virker 
ofte til at være tættere på Europa, og 
så er Canada i sig selv jo også et stort 
marked.“ 

Efter en forespørgsel fra et tids-
skrift til den canadiske kontakt om at 
få noget pressemateriale, er Niels nu 
også begyndt at sætte nyhedsbreve 
mere i system og har på nettet fundet 
en person i Canada, der kan oversætte 
dem. „Det vil vi nok gøre lidt mere i og 
i nogle tilfælde oversætte den samme 
tekst til forskellige sprog.“

Godt at være messekendt
Det primære marked er dog Europa. 
„Vi har også lidt i Asien, som vi har 

fået gennem 
messen i USA, 
men asiaterne 
kommer også på 
messer i Europa. 
Vores asiatiske 
kontakt havde 
set os på mes-

ser begge steder, hvilket jeg tror, 
har betydning for vores samarbejde 
i dag. Det er en god idé at blive ved 
med at komme på de gode messer 
og blive kendt og genkendt.“

En stor del af kontakten i Europa 
er til andre producenter med eget 
organisationsapparatet. „Da vi ikke 
har de mange sælgere, må jeg finde 
de centrale muligheder. Det tager 
længere tid, men når vi først er inde, 
er vi det også på den lange bane.“ 
På den seneste messe var der også 
forespørgsler fra Saudi Arabien, New 
Zealand og Argentina, som der nu er 
sendt tilbud til. „Og er du på messe i 
et land, hvor der tales fransk, italiensk 
eller spansk, er det en god investe-
ring at have en med, der kan sproget, 
da mange ikke er gode til engelsk.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Lille virksomhed har specialiseret sig i specielle 
savklinger og udvikler og sælger dem til hele verden.

  AT GÅ MED I EN MED-
LEMSORGANISATION ER 
OGSÅ I ANDRE BRANCHER 
DEN RIGTIGE VEJ TIL DET 
AMERIKANSKE MARKED

  DET ER EN GOD IDÉ AT 

BLIVE VED MED AT KOMME 

PÅ DE GODE MESSER OG 

BLIVE KENDT OG GENKENDT



Da købmandsgården i Brødregade 
blev opført i 1663, havde strikning 
været kendt i Danmark i mere end 
100 år. Og siden august 2015 har 
det gamle håndarbejde fået en ny 
opblomstring i bygningen, efter at 
54-årige Helle Poulsen flyttede ind 
og åbnede Byens Garn Galleri og 
indrettede butikslokalet med gamle 
møbler. Sidste år 
blev de hygge-
lige omgivelser 
honoreret af 
Cityforeningen 
med et af fire 
gavekort på 
15.000 kroner 
til radiospots, 
da byens kunder stemte om de hyg-
geligste julebutikker.

Siden Helle for 25 år siden gik ned 
med en alvorlig depression, med et 
højt støjniveau i børnehaven som 
medvirkende årsag, har arbejdslivet 
været en omskiftelig tilværelse med 
blandt andet masser af vikariater. 
Den korte af den lange version er, at 
hun endte med at blive fleksjobbber 
og derfor ikke kunne starte op som 
selvstændig. „Men jeg må gerne 
arbejde for min mand, Lars.“

Han stod således som indehaver 
og Helle som ansat, da hun åbnede 
sin første garnbutik i Rønde. Efter to 
år ville hun gerne til en større by, og 
det blev købmandsgården i Randers.

„Jeg tog konceptet fra Rønde 
med til Randers og matcher byens 
to andre garnbutikker rigtig godt, da 
vi er forskellige.“

Vigtigt med det rigtige personale
Foruden Helle er der tre andre del-
tidsansatte til at drive butikken – to 
fleksjobbere og en efterlønner. „De 
var alle tre kunder, som jeg kom til 
at snakke med om deres situation. 

Rundt om garnet i butikken bliver 
snakken nemlig hurtigt mere privat, 
når kunderne fortæller om, hvem de 
strikker til og derefter fortæller mere 
om personerne.“

Det er først efter to år i Randers, 
at Helle nu har fundet det rigtige 
personale. „Jeg vidste ikke rigtig, 
hvad der krævedes af personalet, 

men nu ved jeg, 
at det skal være 
nogen, der kan 
noget, jeg ikke 
kan. Jeg er me-
get iværksætter, 
og derfor har jeg 
nu to vedligehol-
dere ansat.“

Helle er meget afhængig af per-
sonalet og kan på grund af de færre 
arbejdstimer blandt andet ikke selv 
åbne og lukke hver dag. „Som fleks-
jobber kan du godt føle at stå med 
ryggen mod mu-
ren. Min butik 
er beviset på, at 
en arbejdsplads 
med flere fleks-
jobbere sagtens 
kan fungere 
rigtig godt.“

Og skulle der være problemer, 
mærkes det hurtigt på kunderne. 
„Kunderne skal nok fortælle det, 
hvis der er noget galt.“

De gode historier  
erstatter webshoppen
Lars og Helle tog et iværksætter-
kursus for 5-6 år siden. „Det var 
helt vildt, hvad jeg fik ud af det. Det 
kan virkelig anbefales, så du bliver 
afklaret og får sat en masse tanker 
igang.“

Det handlede blandt andet meget 
om at lære at sælge, at lave salgs-
taler og at se på kundernes behov. 

„Således har jeg i dag meget fokus 
på, at mens man for 30 år siden 
strikkede for at gøre det billigere end 
det, du købte, er hjemmestrikket tøj 
i dag unikaer – og dyrere end lavpris-
butikkernes færdigvarer. Blandt de 
ældre kunder er der stadig nogen, 
der ikke helt har vænnet sig til det.“

Hver tirsdag formiddag er der 
strikkecafé i butikslokalet. „De 
fysiske butikker skal give kunderne 
oplevelser for at tage kampen op 
med nettet, og strikkecaféen har en 
mærkbar effekt på omsætningen.“ 
Helle afholder løbende forskellige 
aftenarrangementer og går med 
tanker om også at lave en barsels-
strikkecafé.

„Mange tjekker i dag varer ud i 
butikken, men køber det alligevel 
billigere på nettet. Det passer ikke 
til mit koncept, så jeg har besluttet 
at lukke webshoppen og i stedet for 

bruge ressour-
cerne på hjem-
mesiden og på 
at fortælle alle 
mine gode histo-
rier.“ Hun poster 
desuden 2-3 
gange dagligt på 

Facebook og har 1.300 følgere.
Fremtiden får svært ved at 

komme bag på Helle, der også har 
gjort sig tanker om sin pensione-
ring. „Strikkebølgen varer ikke ved, 
og når den slutter om ti år, går jeg 
på pension. Inden da drosler den 
måske ned, og så må jeg bare følge 
med og skære ned på åbningstiden 
og eventuelt selv klare butikken den 
sidste tid.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Erhvervsudvikling

 FRA UDBRÆNDT PÆDAGOG TIL  

 DRIFTIG BUTIKSBESTYRER

Fleksjobber har i Brødregades gamle købmandsgård 

fundet nøglen til et godt og meningsfuldt arbejde.

  MIN BUTIK ER BEVISET 
PÅ, AT EN ARBEJDSPLADS 
MED FLERE FLEKSJOBBERE 
SAGTENS KAN FUNGERE 
RIGTIG GODT

  DE FYSISKE BUTIKKER 

SKAL GIVE KUNDERNE 

OPLEVELSER FOR AT TAGE 

KAMPEN OP MED NETTET
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Erhvervsudvikling

 FRA UDBRÆNDT PÆDAGOG TIL  

 DRIFTIG BUTIKSBESTYRER

Helle Poulsen, Byens Garn Galleri
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HVORDAN BLIVER DIN FACEBOOK  

DEN GODE HISTORIE?
Nogle ser Facebook som ren og ligegyldig hygge. Det billede 

krakelerer totalt, når ledere og markedsførere udveksler erfaringer.

De digitale medier udvikler sig vold-
somt. Specielt Facebook er oplagt 
i Danmark, hvor flertallet logger på 
det populære sociale medie hver 
dag. Derfor inviterede Mercatus 
Reklamebureau, i samarbejde med 
Erhverv Randers, i september lokale 
erhvervsfolk til workshop med råd 
og gode værktøjer til at kommuni-
kere med sin målgruppe via Face-
book.

Fortællingen om mulighederne for 
at kommunikere via Facebook var 
den gode historie, der havde trukket 
mere end 20 deltagere med til den 
fuldt bookede workshop. Digital 
chef ved Mercatus, Lykke Kroer 

Bertelsen, fortalte blandt andet om, 
hvordan man bruger Facebook til 
at fortælle de gode historier om sin 
egen virksomhed. 

„Folk springer over reklametek-
ster, men de læser derimod gerne 
de gode historier,“ fortæller Lykke. 
„En del har det imidlertid svært 
med at skrive interessant indhold 
og ender, på trods af nok så gode 
intentioner, med at få lavet en re-
klametekst. Det handler om at lære 
at skrive godt indhold og sætte 
den nødvendige tid af til det. Eller 
måske prioritere at få hjælp til det 
af sådan nogen som os.“

Rent faktuelt fortalte hun blandt 
andet, at flere og flere handler på 
nettet. ”86% af unge danskere tjek-
ker Facebook mindst én gang dag-
ligt, 62% af alle danskere logger på 
Facebook hver dag,” opsummerede 
Lykke. For mange virksomheder er 
det måske ligefrem en nødvendig-
hed, at prioritere tilstedeværelsen 
på Facebook.

Boligrådgiver fandt motivationen
Deltagerne var en bred skare af for-
skellige erhvervsfolk på forskellige 
niveauer i forhold til kendskabet til 
og brugen af Facebook. En af dem 
var murermester Kai Davidsen fra 

Digital chef Lykke Kroer Bertelsen, Mercatus Reklamebureau A/S
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  JEG GIK FRA MØDET MED 
EN HØJERE GRAD AF MOTIVA-
TION TIL AT GØRE NOGET FOR 
AT NÅ MIN MÅLGRUPPE 

Murermester Kai Davidsen

  JEG GEARER NED FOR MINE 
TANKER OM AT REKLAMERE/
SÆLGE VIA FACEBOOK FOR I 
HØJERE GRAD AT BRUGE DET 
SOM ET FORTÆLLENDE MEDIE

Selvstændig Lykke Bonner

Randers, der gennem et års tid også 
har beskæftiget sig med boligrådgiv-
ning til købere og sælgere af boliger. 

„Jeg ved ikke særlig meget om 
at bruge Facebook, og workshop-
pen har sat gang i en række tanker 
om min markedsføring,“ fortæller 
Kai. „Jeg gik fra mødet med en 
højere grad af motivation til at gøre 
noget for at nå min målgruppe.“ 
Efter workshoppen har Kai fået 
smag for at blive klogere på de 
praktiske værktøjer til at annoncere 
på Facebook. „Jeg vil nu kigge på, 
hvor langt jeg selv kan komme, og 
så kan det godt være, at jeg senere 
tager på et andet kursus. Jeg har 

i hvert fald fået lyst til at gå videre 
med det.“

Nystartet selvstændig  
afhængig af Facebook
Lykke Bonner fra Hammershøj er 
nystartet som selvstændig med psy-
koterapi. „Jeg er derfor afhængig af 
at få hjemmeside og Facebook til at 
spille godt sammen for at nå ud til 
målgruppen med mine budskaber,“ 
fortæller Lykke. Hun kendte lidt til at 
annoncere og booste og var blandt 
andet kommet for at få mere bag-
grundsviden om, hvad der er bedst 
– og hvorfor. 

„Jeg fik rigtig meget ud af det, 
og jeg har her bagefter tænkt, at 
jeg gearer ned for mine tanker om 
at reklamere/sælge via Facebook 
for i højere grad at bruge det som 
et fortællende medie, mens den 
praktiske information bringes på 
hjemmesiden.“ Hun overvejer også 
at lave en blog, som der kan linkes 
til fra Facebook. „Workshoppen 
åbnede også for en lille flig af an-
noncemulighederne, og det er helt 
sikkert noget, jeg også skal have 
kigget nærmere på.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk



10 www.randersbiz.dk · okt/nov 2017Bilen & Bossen

Brødrene Martin og lillebror Michael 
Kempel er udlært som henholdsvis 
elektriker og tømrer. For snart ti 
år siden købte de sig ind i fade-
rens virksomhed med udlejnings-
ejendomme, og siden har de også 
startet egen virksomhed med 
materieludlejning.

Martin gik fra 2001 til 2003 på 
Skrødstrup Efterskole, hvor der 
blandt andet blev skruet i stationære 
motorer, da en kammerat tog en 
traktor med, som de også begyndte 
at skrue i. Ikke længe efter var Mar-
tin en af fem, der pludselig havde 
deres egne traktorer på skolen.

Efterskolens grå guld
„Jeg fandt så ud af, at det som 
lignede en rød Masey Ferguson 35 i 
virkeligheden var en Ferguson FE 35 
fra 1957,“ fortæller Martin. Den blev 
også kaldet „guldfuglen“ på grund 
af kombinationen af grå og guld, 
selv om guldet i virkeligheden var 
kobber-metal, og det var den sidste 

Fer-
guson-
model inden 
skiftet til Masey 
Ferguson.

„Da den nye og røde Massey 
Ferguson kom, blev det umuligt at 
sælge de grå, så derfor forsvandt 
mange grå traktorer pludselig under 
et lag rød maling.“

Martin fortæller, at den egentlig 
var for ringe til at gøre i stand, og 
at der blev brugt temmelig meget 
tid på det. „Det kostede lidt mange 
penge, så fatter fik lidt grå hår.“

En „ny gammel traktor“ venter
Traktoren kom til efterskolen i 
slutningen af Martins 2. skoleår, 
hvorefter Michael tog over og gjorde 
den køreklar, da han gik på skolen 
de to efterfølgende år. „Guldfuglen“ 
er derfor ikke „nogens“ – men 
familiens.

„Om 20 år, når jeg får bedre 
tid, begynder jeg nok også at køre 

mere på 
den, og 

min datter på 
14 måneder skulle 

da også gerne i gang på 
et tidspunkt.“ Det sidste skal dog 
først lige forhandles på plads med 
moderen.

En forestående udvidelse af 
firmaværkstedet skulle gerne give 
mere plads til den grå traktor og til 
at skrue lidt mere sammen med 
kammeraterne. „Jeg har en anden 
traktor liggende, der er skilt ad. Vi 
skruer lidt på den, mens vi også 
glæder meget os til at få mere plads 
på værkstedet.“ I samme åndedrag 
som Martin sukker over den mang-
lende tid til skrueriet, siger han også 
med et drømmende smil: „Måske 
vi en dag finder på at købe noget 
mere at skrue i.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

MARTINS SMÅ GRÅ  

FALDT FOR  
EN LILLE GRÅ
Martin og den lille grå fandt 

hinanden på efterskolen og har 

siden delt adresse i Langå.
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Randers Fjord Naturpark 
Naturparkplanen for Naturpark Randers Fjord 
var før sommerferien i offentlig høring, og nu 
har mangler blot en godkendelse fra kommunal-
bestyrelsen i Norddjurs Kommune, før ansøgnin-
gen om at blive certificeret kan sendes afsted 
til Friluftsrådet. Randers og Norddjurs modtog 
samlet tre høringssvar, der er blevet behandlet i 
forvaltningerne, og som har resulteret i en række 
justeringer i planen. 
Fjorden er med sine 28 km Danmarks længste 
flodmunding for Danmarks længste å, Gudenåen. 

Flere i lære og færre i skolepraktik 
Den seneste opgørelse over praktikpladser fra 
Undervisningsministeriet viser, at bygge- og an-
lægsbranchen i Region Midtjylland har knap fem 
procent flere uddannelsesaftaler ved udgangen af 
juli sammenlignet med sidste år.
„Det glæder mig, fordi antallet af uddannelses-
aftaler generelt er faldet. Men jeg kunne godt 
have ønsket mig, at stigningen havde været lidt 
større,“ siger formand for Dansk Byggeri Midt- og 
Vestjylland Niels Hansen.

Fejl i registrering af lokale virksomheders 
eksport og internationale arbejde
Oplysningerne om Randers‘ virksomheder er ikke 
100 procent korrekt registreret, og derfor laver 
Erhvervsakademi Dania, Randers Kommune og 
Erhverv Randers nu en kortlægning for at hjælpe 
virksomhederne og tilpasse de studerendes kom-
petencer til virkeligheden.
Hvis en virksomhed i Randers køber varer i Kina 
og sælger dem i Tyskland, står den ikke nødven-
digvis angivet i de officielle registre og databaser 
som om, at den har internationale aktiviteter.
„Alle aktiviteter i kommunen og ved Erhverv Ran-
ders er baseret på disse oplysninger. Når de er 
forkerte, rammer aktiviteterne jo også forkert og 
virksomhederne får ikke den hjælp, de har brug 
for,“ forklarer campuschef og underviser Claus 
Grand Bang, Erhvervsakademi Dania.
„Vi har også brug for informationerne for at 
tilpasse vores videregående uddannelser til de 
lokale behov.“

Lunken erhvervsklima-måling
Med en placering som nummer 56 i Dansk Indu-
stris årlige måling af det lokale erhvevsklima, lig-
ger Randers lidt under midterfeltet, og er dermed 
rykket fire pladser ned ad listen.
Topscoreren er »arbejdskraft«, hvor Randers er 
steget fra plads 26 til 20 i år, og som dækker over 
virksomhedernes tilfredshed med kommunens 
indsats for at opfylde deres behov for kvalificeret
arbejdskraft samt de lokale jobcentres service 
over for virksomhederne.
Laveste score blandt besvarelserne er »kommu-
nal sagsbehandling«, hvor årets placering er 67 
mod sidste års 61. Punktet indikerer virksomhe-
dernes tilfredshed med kommunens indsats for 
kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøom-
rådet, i byggesager og i sygedagpengesager.
131 lokale virksomheder har bidraget med deres 
syn på erhvervsvenligheden.

www.randersbiz.dk · okt/nov 2017

Ferguson FE 35 diesel
Årgang 1957
Motor  38 HK 4 cyl., 2.187 cm3

FE 35 blev lavet i 1956 og 1957
Ferguson 35 markerede 10-
året for lanceringen af den Grå 
Ferguson. 
Nypris ca. 12.000 kr.
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Randers roses til skyerne 

af usædvanlig virksomhed 

med usædvanlig meget 

medvind.

Confac A/S sælger betonelemen-
ter til erhvervsbyggeri og større 
boligprojekter. Forud for opstart af 
virksomheden i 2007 var alle østjy-
ske kommuner 
langs E45 i spil, 
hvor kommuner-
nes interesse 
svingede fra 
begejstring til 
udsagn om, at 
man ikke var interesserede i 
den form for virksomhed.

På ønskelisten stod 
70.000 m2 tættest muligt 
ved havn og motorvej 
og god rekrutteringsmu-
lighed for både faglært 
og ufaglært arbejdskraft. 
„Vores oplevelse med Randers 
Kommune var markant anderledes. 
Efter et enkelt opkald blev vi straks 
inviteret til møde, og der gik ikke 

mange dage, før kommunen havde 
netop den grund klar, vi ledte efter,“ 
fortæller medejer og adm. direktør 
Erling Holm. „Vi var fire, der ville 
starte fra nul. Vi havde ingenting og 
blev alligevel taget alvorligt. De var 
skide gode, og det har de været lige 
siden.“

Et ejendomsselskab spyttede 
50 mio. kroner i grund og bygning. 
„Uden penge, men på fire glatte 
ansigter, lånte vi fire stiftere 35 mio. 
kroner til produktionsudstyret. Det 

vil ikke kunne 
lade sig gøre 
i dag.“ De fire 
medejere har 
siden købt 
ejendoms-

selskabet ud efter flere gode år 
hvor seneste regnskab 2015/2016 
viste en omsætningsstigning på 24 
procent til 189 mio. kroner og et 
overskud på 21 mio. kroner.

Produktionen bliver nu fordoblet
Ejerne har alle en fortid i branchen, 
og filosofien bag virksomheden er 
en anderledes organisation og et 
unikt produktionsapparat. „Vi har 
som de eneste specialiseret os i at 
lave facadeelementer og er på det 
område markedsførende.“

Den størrelse der fra starten var 
tænkt ind i projektet er lige nu ved 
at blive realiseret, idet produktionen 
udvides til det dobbelte, og antallet 

af ansatte forventes i løbet af 

STOR BETONMEDALJE TIL RANDERS KOMMUNE

  VI HAVDE INGENTING 

OG BLEV ALLIGEVEL 

TAGET ALVORLIGT

Medejer og adm. direktør Erling Holm, Confac A/S
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et par år at stige fra nuværende 70 
til 120. 

„Med den størrelse vi får, kan vi 
servicere det danske marked med 
det, vi er gode til. Virksomhedens 
succes gør, at erhvervslivet gen-
nem de seneste tre år har haft lange 
ventetider på elementer. „Det ser 
anderledes ud fra april 2018, hvor 
vi med den nye kapacitet går fra ni 
måneders leveringstid til ni uger. 
Kommer der samtidig mere gang i 
erhvervsbyggeriet, tør jeg næsten 
ikke tænke på, hvor travlt vi får.“

Medejerskab på alle niveauer
Som noget ganske usædvanligt i 
byggebranchen har Confac medejer-

skab på alle 
niveauer. Da 
der i 2010 
ikke var råd 
til lønforhø-
jelser, blev 
medarbej-
derne i ste-
det for tilbudt 
lige mange 
aktier hver. 
De fik en 
midlertidig 
lønforhøjelse 

i et år, som blev brugt til betaling 
af de aktier, der siden da er steget 
med 460 procent. Siden har der væ-
ret flere runder med aktietilbud efter 
samme model. 
„Alle medarbej-
dere får med det 
reelle med-
ejerskab både 
mulighed for 
løbende udbytte 
og får desuden del i værdistignin-
gen.“ Kursen fastsættes for et år ad 
gangen, og stopper man i virksom-
heden, skal man afhænde aktierne 
til selskabet. 

„Jeg har svært ved at se ulem-
perne ved det og kan egentlig ikke 
forstå, at andre ikke gør som os. 
Vi tager den enkelte alvorligt og 
undgår et A og et B hold, og skaber 
åbenlys interessefællesskab mellem 
virksomhed og medarbejder.“

Individuelle lønninger  
og kontrakter
Også lønforholdene skiller sig ud, da 
lønnen er individuel og forhandles 
med hver enkelt medarbejder på 
individuelle kontrakter. „Skulle vi 
lønne alle ens, skulle alle jo også ar-
bejde ens, og sådan er virkeligheden 

ikke.“ Alle får naturligvis løn efter 
overenskomsten, og forhandlingen 
handler om, hvor meget de eventu-
elt skal have mere end det. „Nogle 

arbejder mange 
timer, nogle 
færre, og nogle 
tager de skæve 
timer, mens 
andre er gode til 
at lære fra sig. 

Lønnen passer til arbejdet.“
Det er tilsyneladende noget, der 

falder i god jord, da virksomheden 
har en lang liste af uopfordrede an-
søgninger til de mange nye job.

„På samme måde tænker vi på 
vores kunder. Mens byggeriet i dag 
er forgiftet af tilfældigt sammen-
satte og forskellige samarbejds-
partnere, der skifter fra opgave til 
opgave har vi kun ganske få kunder, 
og de passer til vores produkter og 
vores måde at arbejde på. Vi er lige-
glade med, hvem der leverer til et 
byggeri på nabogrunden, men byder 
en af vores kunder på det, arbejder 
vi 100 procent for at designe og pris-
sætte konkurrencedygtige løsninger, 
så han vinder opgaven.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

STOR BETONMEDALJE TIL RANDERS KOMMUNE

  VI TAGER DEN ENKELTE 

ALVORLIGT OG UNDGÅR ET 

A OG ET B HOLD
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Danske Bank har fokus på både 
erhvervs- og privatkunder i Randers. 
Blandt andet derfor skifter Morten 
Ballegaard Sørensen nu fra souschef 
i Randers afdeling til erhvervsrådgi-
ver. Han bliver et tydeligt bindeled 
mellem bankens privat- og er-
hvervsrådgivere, der rykker tættere 
sammen. 

„Vi vil gerne endnu tættere på 
 vores kunder i Randers og de-
res behov både som privat- og 
erhvervs kunder. Derfor rykker vi 
også tættere sammen som team, 
hvor jeg med fordel kan trække på 
mine erfaringer fra privatsiden. Vi vil 
arbejde endnu 
mere sammen 
om kunderne 
og understøtte 
deres drømme 
og ambitioner, 
og jeg glæder 
mig til at være 
med til at gøre 
en forskel både for private og 
erhvervslivet i byen“, siger Morten 
Ballegaard Sørensen. 

Morten er født og opvokset i 
Randers og er gift med Susan Balle-
gaard Sørensen, der er sognepræst i 
Tvede, Linde og Mellerup. Parrets to 
sønner på 5 og 12 år spiller fodbold i 
Randers Freja, mens datteren både 
svømmer og går til spejder i byen. 

Brænder for Randers 
Også erhvervsrådgiverne, Leif 
Jakobsen og Carsten Pedersen, 
er en del af Danske Bank-teamet 
i Randers, der skal sikre erhvervs-
kunderne en god oplevelse i banken. 
Leif har netop fejret 43 års jubilæum 
i Danske Bank, og ved siden af 
bankkarrieren er tennis hans store 
passion, blandt andet sidder han i 
bestyrelsen for Vorup Tennisklub. 
Også Carsten Pedersen deltager 
gerne i foreningslivet for at bidrage 

med sine kompetencer og udvide 
netværket. 

Filialdirektør, Morten Illum Skaa-
rup, der står i spidsen for Danske 
Banks afdeling i Randers, tager også 
aktiv del i byen. Han er næstfor-
mand i Talentspejderne i Randers, 
hvor han sammen med fire kollegaer 
i banken fungerer som frivillig men-
tor for unge i 7.–10. klasse, der får 
hjælp til at finde tillid og tro på sig 
selv, så de er klar til en uddannelse 
efter folkeskolen. Samtidig er Mor-
ten Illum Skaarup engageret i Ran-
ders Herre Håndbold, som banken 
er sponsor for, hvor han i eventud-

valget arbejder 
på at skaffe 
flere tilskuere til 
kampene.

„Vi brænder 
alle for Randers 
– og vil gerne 
støtte op om 
det, der sker i 

byen. Det går godt i Randers – bo-
ligpriserne er stigende, ledigheden 
er på et lavt niveau, og vi har flere 
penge til forbrug. I Danske Bank 
vil vi gerne bakke op om den gode 
og sunde udvikling og servicere 
kunderne ud fra deres behov. Derfor 
møder vi også fortsat alle vores 
kunder lige præcis der, hvor de fore-
trækker det, om det så er i Randers, 
hos kunderne selv eller online“, 
siger Morten Illum Skaarup. 

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

DANSKE BANK  

STYRKER 
RANDERS

Randers er et vigtigt område for Danske Bank. Både når det 

gælder mindre og større virksomheder og private borgere, vil 

banken gerne spille en vigtig rolle i byen. Derfor styrker banken 

nu teamet i Randers og rykker endnu tættere på kunderne.

  VI BRÆNDER ALLE 

FOR RANDERS – OG VIL 

GERNE STØTTE OP OM 

DET, DER SKER I BYEN
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DANSKE BANK  

STYRKER 
RANDERS

Bagerst f.v. Morten Illum Skaarup, Morten Ballegaard Sørensen, Leif Jakobsen og Carsten Pedersen, Danske bank



Nok er det blevet nemt at tjekke 
biler ud på nettet, men for at den 
store investering også skal blive den 
bedste investe-
ring, kan der 
være ret mange 
ting, der også 
lige skal med ind 
i billedet for at 
skrue den rigtige 
bil sammen. Der 
er typisk mere udstyr på en varebil 
end på en personbil og således 
mange flere kombinationsmulighe-
der end til personbilen.

Det ved om nogen Henrik Jørgen-
sen, der i januar rundede ti år ved 
Volkswagen Randers. „Jeg bliver 
dog først fejret, når jeg runder de 25 
år,“ lyder det inde bag smilet. Nogle 
gange om ugen løber eller svøm-
mer han en tur for at være god ved 
sig selv og brænde kalorier af, og i 
arbejdstiden brænder han så for at 
sælge biler. „Nok er jeg bilsælger, 
men bilrådgiver er nu heller ikke så 
dum en betegnelse.“

Mennesket inde bag sælgeren
Randers Biz møder 2 x Henrik over 
en kop kaffe på kontoret, hvor 

direktør Henrik 
Poulsen sørger 
for kaffen, mens 
„den anden 
Henrik“ på 
sin lune facon 
fortæller. Han 
har en baggrund 

som uddannet landmand, elektri-
ker og elektroniktekniker og kom 
til Volkswagen fra en lederstilling i 
elektronikfirmaet T&O Electronic, 
der i hans 17 år i firmaet voksede fra 
5 til 175 medarbejdere.

Den praktiske baggrund 
bruger han på at 
renovere hjemmet 
gennem 24 år, 
hvor han bor 
sammen 
med Bente 
Juuls-
gaard 
og et 

TANKET  
 OP MED  
TILLID  
 KØRER DET BEDST

En erhvervsbil er en stor  

beslutning og kører bedst  

i tæt parløb mellem 

sælger og kunde.

  NOK ER JEG BILSÆL-

GER, MEN BILRÅDGIVER 

ER NU HELLER IKKE SÅ 

DUM EN BETEGNELSE
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af fem børn, 
der stadig bor 
hjemme. „Det er 
et stort og gam-
melt hus, som 
jeg startede 
med at renovere 
for 24 år siden og nok aldrig bliver 
helt færdig med.“

Mikset af livets praktiske og 
menneskelige erfaringer kombineret 

med en stor portion faglig 
viden om erhvervsbiler 

er så det, Henrik 
bruger i jobbet 
som bilsælger/-
rådgiver.

„Jeg har altid 
haft nemt ved 
at snakke med 

folk og spørge ind 
og får faktisk et 

personligt forhold til 
mange kunder.“ Flere 

af dem var således at 
se, da han i marts 

fyldte 50 år.

Kåret som  
landets bedste
„Da jeg star-
tede her for ti 
år siden, kendte 
jeg ingen. Du 
bygger tillid og 

kundekreds op, og gør du det godt, 
fortæller kunderne det videre til 
andre.“ Og Henrik gør det faktisk 
så godt, at han for nylig blev kåret 
som landets bedste sælger af VW 
Transporter i 2017.

Sammen med nogle af de øvrige 
ansatte indgår han i et erhvervsteam 
med forskellige kompetencer, som 
kunderne nyder godt af. Af de 54 
team ved Volkswagen i Danmark 
blev det også her Randers, der løb 
med titlen i 2017 – som årets bedste 
team.

„Efter et salg møder jeg jo kunder 
og biler igen, når de besøger værk-
stedet. Derfor er det også vigtigt for 
mig, at det fungerer.“ Man siger, at 
værkstedet sælger bil nr. to. „Når 
bilen skal skiftes, går kunden ind til 

mig igen, hvis værkstedet har givet 
en god behandling, så det er endnu 
en grund til, at vi prioriterer vores 
teamwork så højt.“

For at serviceringen af bilen ikke 
driller arbejdsdagen, er der udvidet 
service på værkstedet om aftenen. 
„Du kan stille bilen efter arbejdstid 
og hente den næste morgen. Det 
gælder i øvrigt også for personbiler 
og taxaer. Kommer du med den 
lidt tidligere, giver jeg gerne en kop 
kaffe – det tilbud gælder også alle 
andre, der kigger ind for en snak.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  DU KAN STILLE BILEN 

EFTER ARBEJDSTID OG 

HENTE DEN NÆSTE 

MORGEN

Direktør Henrik Poulsen og erhvervschef Henrik Jørgensen, Volkswagen Randers
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I Randers Kommune har borgerne i 
3-4 år sorteret husholdningsaffaldet 
som henholdsvis restaffald, orga-
nisk affald, papir samt metal/glas/
plast. Ved kommunens sortering af 
sidstnævnte gruppe frasorteres det 
mest beskidte plastaffald og er i 
sorteringsperioden blevet sammen-
presset og oplagret af kommunen. 
Plasten med blandt andet fødevare-
rester og bakterier må ikke sendes 
ud af landet, og mange steder bliver 
det brændt. „Vi har sideløbende 
med sorteringen arbejdet på at 
finde en behandlingsmetode, så den 
beskidte plast kan genanvendes, 
og det er nu på vej til at lykkes,“ 
fortæller Jørgen Niemann Jensen, 
sektionsleder på Affaldskontoret. 

Randers er først  
med genanvendelsen
„Der er generelt stigende interesse 
for genanvendelse, og lovkravene 

bliver hele tiden skærpet, så det er 
vigtigt for os alle sammen at finde 
på gode løsninger,“ siger Jørgen. 
Og sammen med Dansk Affaldsmi-
nimering ApS i Langå og MV Plast 
i Randers skal man i Randers nu, 
som det første sted i landet, til at 
lave genanvendeligt plast ud af den 
beskidte plast. Ved Dansk Affalds-
minimering er et spritnyt anlæg 
til rensning af 
det beskidte 
plastaffald klar 
til at blive taget 
i brug, Randers 
Kommune 
leverer affaldet, 
og MV Plast 
ApS aftager det 
rensede plast.

Samtidig er man klar til at mod-
tage endnu mere beskidt plast 
fra såvel lokale storkøkkener og 
virksomheder m.m. som fra andre 

kommuner, og MV Plast er klar til at 
udvikle nye, miljøvenlige og billigere 
produkter af den rensede plast.

De første kunder har meldt sig
„Jeg har brugt alle mine penge på at 
udvikle rensningsanlægget,“ fortæl-
ler direktør Kim Dalsgaard, Dansk 
Affaldsminimering. „Vi satser også 
stort på projektet,“ supplerer Mo-

gens og Michael 
Velling fra MV 
Plast. 

MV Plast 
arbejder lige 
nu på højtryk 
med at udvikle 
specialmaskiner 
og forme, så de 

er klar til at levere plastprodukter 
fra januar 2018. „Der er tale om 
produkter, der laves på anden vis i 
dag, og som fremover bliver både 
mere miljøvenlige og billigere at 

DET ER SKIDT AT SÆTTE ILD TIL 

REMOULADEBØTTEN
Randers viser nu vejen og går forrest med 

genanvendelse af det mest beskidte plastaffald.

  BÅDE ARLA 
OG MANGE ANDRE 
VIRKSOMHEDER KAN 
SPARE PENGE MED 
GENBRUGSPLAST
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fremstille,“ siger Mogens. Medar-
bejderstaben på 17 mand udvides i 
samme forbindelse med seks nye 
medarbejdere.

„Den genanvendte plast er ikke 
helt så god som ny plast, men ofte 
bruger man 
også for dyr og 
for god plast til 
mange ting.“ 
Og MV Plast 
kan hjælpe med 
eventuelle nye 
konstruktioner 
for at gøre genbrugsplasten anven-
delig til det aktuelle produkt. 

Hører gerne fra interesserede
Genbrugsplastens mørke farve 
tilsættes sort farve for at gøre 
produktet mere ens. „Hvis man kan 
leve med, at hvide malerbøtter er 
sorte, kan man lige så godt gøre 
det og derved både spare penge 

og gavne miljøet.“ MV Plast har 
også øje på Arlas grønne mælke-
kasser, der sagtens kunne skiftes 
ud med sorte – måske med en grøn 
label. „Både Arla og mange andre 
virksomheder kan spare penge med 

genbrugsplast, 
og så kan de 
samtidig fortælle 
kunderne den 
gode miljøhisto-
rie. Vi kommer 
rigtig gerne ud 
og giver bud på 

priser og løsningsforslag på alt fra 
mælke- og ølkasser til plaststole, 
skruelåg, skraldespande og beskyt-
telseshjørner.“

Dansk Affaldsminimering og MV 
Plast har sendt mange ansøgninger 
om økonomisk støtte og har fået 
mange afslag – dagen inden inter-
viewet et afslag fra en MUDP-pulje 
under Miljøstyrelsen. „Med støtte 

kunne vi have tænkt ander ledes 
stort, og det er altså svært ikke 
at ryste lidt på hovedet over den 
manglende opbakning til den type 
projekter med det potentiale.“

Kim har dog ikke opgivet at søge 
midler til de ønsker, der måtte 
komme fra virksomheder og andre. 
„Hvis man eksempelvis godt kan 
bruge produktet men bare ikke KAN 
leve med den sorte farve, er det 
teknisk muligt at sortere plasten 
efter farve. Vi kan sammen søge 
støtte til at gøre det muligt.“ I det 
hele taget hører folkene bag projek-
tet gerne fra alle, der kan se noget 
i de nye muligheder. „Jeg ved, at 
genbrugsplasten er anvendelig til 
masser af ting. Det handler mest 
om, at virksom hederne selv får øje 
på mulighederne.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

DET ER SKIDT AT SÆTTE ILD TIL 

REMOULADEBØTTEN

  DET HANDLER MEST 

OM, AT VIRKSOMHEDERNE 

SELV FÅR ØJE PÅ 

MULIGHEDERNE

Kim Dalsgaard, Dansk Affaldsminimering, Mogens og Michael Velling, MV Plast ApS og Jørgen Niemann Jensen, Affaldskontoret
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I en travl hverdag med glas prioriteres 

de stille stunder og tiden til at samle 

nye kræfter.

Direktør Jacob Svane er 54 år gammel og 4. generation 
ved Svane Glas fra 1928. Med syv afdelinger i Jylland 
og på Sjælland er området godt dækket ind, men det 
stod oprindeligt ikke i kortene, at Jacob skulle være 
direktør for de 35 ansatte.

Han er født, opvokset og ud-
lært som glarmester i Randers, 
hvor hans forældre stadig bor, 
og som 21-årig flyttede han til 
Fyn. Efter en skilsmisse i 1992 
gik turen i 1994 til Ebeltoft, og Jacob var glarmester der 
til 2010, hvor broderen Casper blev syg og ikke længere 
var i stand til at varetage direktørjobbet.

Pludselig sad Jacob i direktørstolen
„Det er svært med en fremmed direktør i en familiejet 
virksomhed. Jeg arbejdede og havde ingen tanker om 
at skulle være direktør, men situationen gjorde, at jeg 
overtog rollen. Heldigvis var og er der mange dygtige 
medarbejdere, så det har været en sjov og spændende 
udfordring.“ To har 25-års jubilæum i år, og næste år 
er der også en jubilar. „Vi kalder det svaneånden.“ Det 
har dog også haft omkostninger, 
selvom Jacob siger, at det ikke 
nødvendigvis hænger sammen 
med arbejdet, at han i 2012 
måtte have en bypass opera-
tion. „Men jeg har travlt.“

Svaneglas sponsorerer 
Kræftens Bekæmpelse, Hjerneskadeforeningen og 
Hjerteforeningen. „Det gør vi, fordi vi i familien har 
haft det hele tæt på, men vi er også både sports- og 
kultursponsorer.“

Afslapning og fritidssysler
Arbejdstiden deles mellem kontoret i Randers, hjem-
mekontoret i lejligheden i Ebeltoft, hvor han er hver 
fredag, og sommerhuset i Elsegårde, hvor der også 
er et hjemmekontor, men hvor der også slappes rigtig 
meget af. Det er også fredagene, der oftest bruges til 
at besøge de andre afdelinger.

„Selv om jeg har både lejlighed og motorbåd ved 
havnen i Ebeltoft, bruger jeg sommerhuset rigtig 
meget og har boet der de seneste tre måneder.“ Jacob 
prioriterer stillestunder, når de er der. „Uanset at jeg er 

mørkeræd, er der bare ikke noget så afslappende som 
at sidde i sommerhuset om aftenen og nyde stilheden 
og lytte til vandet gennem det åbne vindue.“

Han har en passion for ting med hjul og for Tintin – 
blandt andet. Kontoret er et af de steder, hvor man ser 
interessen for Tintin, og at der også af og til flyves med 
fjernstyrede helikoptere og droner vidner helikopterne 
i vinduet om. „Men det sker altså kun, når ingen andre 
ser det.“ Jacob går også i motionscenter og er næstfor-
mand i Ebeltoft Håndværker og Borgerforening.

„Jeg er også meget interesseret i kunst og er med 
i erhvervsnetværket på Glasmuseet Ebeltoft og i Glas-

museets Venner. Men jeg elsker 
også spansk rødvin og rom og 
er nok lidt oftere til vin-/roms-
magning end på kunstudstil-
ling.“ Og så er Jacob kendt som 

en af dem, der bare kender gud og hvermand. Da vi 
mødtes, kom han lige fra et netværksmøde i Randers, 
som han er til hver 3. uge.

Biler, børn og barnebarn
„Min gamle drøm om at prøve at eje en Porsche, en 
Ferrari og en Mustang gik i opfyldelse.“ Jacob har haft 
mange andre biler, og lige nu handler det om italienske 
biler. Han har en Maserati med 440 hk og er ved at få 
gjort en lille Fiat med 17 hk i stand. „Selv om jeg kun 
selv har forstand på at betale vægtafgift og fylde benzin 
på, skal der være tid til det, og det kan det godt knibe 

lidt med.“
Drengen bag direktørbordet 

er hele tiden på udkig og altid 
at finde på stumpmarkedet i 
Fredericia. Og er han syg, er 
det ikke helt uset, at der bliver 
handlet lidt ind på „fansiden“ 

lauritz.com. „Men jeg har ikke flere mål om noget, jeg 
skal have,“ siger han med blinket i øjet og har tilsyne-
ladende allerede glemt, at han for få minutter siden 
nævnte en drøm om en dag at få et helikoptercertifikat.

Jacob har to sønner. Frederik læser til bygningskon-
struktør i Aarhus, og Rasmus bor i Norge med kæreste 
og lille barnebarn og sælger udendørs pizzaovne fra 
Portugal. Rasmus med familie er lige nu på besøg. 
„Fredag skal jeg sammen med kunder se Randers FC, 
og lørdag aften går turen til Musikhuset i Aarhus og 
„Efter Brylluppet“. Og så skal der i weekenden ellers 
bare leges med barnebarnet.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

ET KIG IND BAG GLARMESTERENS GLAS

  JEG ER OGSÅ MEGET 

INTERESSERET I KUNST

  OG SÅ SKAL DER I 

WEEKENDEN ELLERS BARE 

LEGES MED BARNEBARNET
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ET KIG IND BAG GLARMESTERENS GLAS

Direktør Jacob Svane, Svane Glas
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Selv om de helt store vækstmulig-
heder ligger i udlandet, kan alene 
det at få tankerne sendt i retning af 
udlandet for nogle virksomheders 
vedkommende være en svær over-
vindelse. Det ved man i Randers 
Kommune og vil derfor gerne hjælpe 
med at kaste lidt lys over både mu-
ligheder og krav. 
„Selv om det er 
anderledes at 
sælge et produkt 
i Hammel end i 
Hamburg, tror 
mange, at det er 
sværere, end det 
i virkeligheden 
er,“ siger chef 
for Erhverv og Udvikling i Randers 
Kommune, Dennis Jensen.

Tyg på et godt tilbud
„Nye tanker skal tit modnes lidt, og 
jeg håber, at flere blandt læserne, 
også dem som måske føler, at de 
har lidt for travlt i hverdagen, alligevel 
overvejer, om eksport er noget for 
dem og giver sig tid til være med i vo-
res kick-off arrangement 28. novem-
ber.“ Arrangementet giver både en 
orientering om eksport mulighederne 
generelt og om, hvordan man får den 
nødvendige hjælp til at få overblik 
over kravene til kapacitet, drift og 
ressourcer i virksomheden.

Dennis fortæller, at Randers 
kommunes eksportandel i Region 
Midtjylland ligger stabilt og på et 
gennemsnitligt niveau i forhold til 
befolkningstallet. „Med til at trække 
tallet op er blandt andet Danish 
Crown, der hører til blandt Dan-
marks største eksportører, og vi har 
grund til at tro, 
at mange lokale 
fremstillingsvirk-
somheder har et 
uforløst poten-
tiale for eksport. 
Vi håber derfor 
meget på denne 
dag at se mange 
virksomheder 
med få eller ingen erfaringer med 
eksport, også selv om man måske 
umiddelbart ser flere besværlighe-
der end muligheder/fordele ved at 
eksportere.“

Spark gang i  
eksportovervejelserne
På Kick-off arrangementet arran-
geret i samarbejde med Erhverv 
Randers og Erhvervsakademi Dania 
kan man både lade sig inspirere og 

blive enten be- eller afkræftet i virk-
somhedens eksportpotentiale. „Vi 
har blandt andet mange ejerledede 
virksomheder, der er afhængige af 
enkeltpersoner, som måske ikke 
tidligere har arbejdet med eksport, 
og her kan vi også hjælpe med råd 
og støtte.“ For dem med mod på 

mere, tilbydes 
en workshop 1, 
2 og 3 samt in-
dividuel sparring 
med mulighed 
for at styrke 
virksomhedens 
eksportfaktor. 
Tovholder på 
de tre work-

shops er Jens Lassen, der er født 
i Randers og har solgt til, og rejst i, 
mere end 60 lande for forskellige 
danske virksomheder. „Vi gør det så 
jordnært som muligt og giver den 
bedste tilgang til overvejelserne om 
at satse på eksporten.“

Vejen til succesfuld eksport
Den første workshop i december 
2017 har fokus på rammerne for 
eksportsalg. På nr. 2 workshop i 
januar fokuseres der på at gøre den 
enkelte virksomhed klar til eksport-
salg og på at vælge de bedste mar-
keder, mens der på nr. 3 workshop 
tages fat på at lave en handlingsplan 
for virksomheden.

„Man kan nemt blive forvirret over 
de mange tilbud om hjælp til eks-
portvirksomheder, og vi vil som en 
del af projektet skabe overblik over 
forskellige hjælpemuligheder. Viser 
der sig et ønske/behov, forsøger vi 
også at etablere et netværk.“

Erfaringerne 
fra et andet er-
hvervsnetværk, 
Industry Smart 
Center Randers 
(ISCR), viser, at 
virksomhederne 
er ved at lære 
hinanden rigtigt 
godt at kende og 

åbent drøfter forretningsmæssige 
erfaringer på kryds og tværs. Mange 
af deltagerne er allerede i gang med 
at eksportere, og andre har taget 
de første skridt til at komme i gang. 
„Jeg tror og håber, at vi om et år 
eller to ser, at endnu flere lokale 
virksomheder, i kraft af den forny-
ede indsats, også har fået hul på 
eksporten,“ siger Dennis.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

BID TIL BOLLEN OG  

SE MOD UDLANDET

Randers Kommune ser et stort og uudnyttet 
potentiale i afsætning af lokale varer til det 
store udland.

  VI HÅBER DERFOR 
MEGET PÅ DENNE 
DAG AT SE MANGE 
VIRKSOMHEDER MED FÅ 
ELLER INGEN ERFARINGER 
MED EKSPORT

  VI GØR DET SÅ 
JORDNÆRT SOM 
MULIGT OG GIVER DEN 
BEDSTE TILGANG TIL 
OVERVEJELSERNE OM AT 
SATSE PÅ EKSPORTEN
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BID TIL BOLLEN OG  

SE MOD UDLANDET

Chef for Erhverv og Udvikling Dennis Jensen, Randers Kommune
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KICKOFF
28. NOVEMBER 2017 KL. 14.00 -18.15
I LOUNGEN PÅ BIONUTRIA PARK, RANDERS,
VIBORGVEJ 92, 8920 RANDERS NV

PROGRAM
• 14.00 - 14.20: Kaffe & Kage
• 14.20 - 14.30:  Velkomst v. Dennis Jensen - Erhvervs- og 

udviklingschef, Randers Kommune
• 14.30 - 15.30:  Eksportens DNA v. Philipp Schröder - Professor, Aarhus Universitet
• 15.30 - 15.45: Pause
• 15.45 - 16.15:  Eksportens BBB v. Jens Skovgaard Pedersen 

- Direktør, Cold Hand Winery
• 16.15 - 16.35:  Randers under lup v. Claus Grand Bang 

- Campuschef, Erhvervsakademi Dania
• 16.35 - 17.05: Bliv skarpere til at eksportere v. Jens Lassen - Konsulent, Ekspansion
• 17.05 - 18.15: Tapas og på gensyn v. Jens Kristensen - Direktør, Erhverv Randers

TILMELDING
https://erhverv.randers.dk/eksportfaktor eller på mail til: per.skjoth@randers.dk

Yderligere oplysninger på telefon 89151969/23839150
eller på www.erhverv.randers.dk/eksportfaktor

SÆT GANG I EKSPORTEN
Efter kickoff udbyder Randers Kommune sammen med Erhverv Randers
og Erhvervsakademi Dania en gratis tre dages workshop for kommunens
virksomheder med konsulent Jens Lassen. Her kan din virksomhed få kastet
lys over mulighederne på de internationale markeder. 

Workshopforløbet vil bl.a. fokusere på:
• At få øjnene op for eksportens åbenlyse gevinster
• At afdække eventuelle barrierer i relation til eksport
•  At få virksomhederne til at prioritere og forholde sig til egne eksportmuligheder
• At forløse virksomhedens eksport- og vækstpotentiale

WORKSHOPS FINDER STED:
Mandag den 11/12 2017, torsdag den 11/1 og tirsdag den 30/1 2018.

Jens Lassen har 30 års erfaring med salg og de seneste 25 år med
eksport til 60 lande i Europa, Nordamerika, Asien, Australien, Afrika
og Mellemøsten. Han har arbejdet med strategiprocesser, strategisk
ledelse og bestyrelsesarbejde. Han har bl.a. været ansat i vækst-
virksomheder, som fordoblede omsætningen på 5 år og tredoblede
eksporten på 8 år. I dag driver han konsulentvirksomheden Ekspansion,
som hjælper virksomheder med at realisere deres internationale
vækstpotentiale.

TRE DAGES

GRATIS WORKSHOP

MED KONSULENT

JENS LASSEN,

EKSPANSION

ARRANGØRER:

http://www.erhverv.randers.dk/eksportfaktor
http://www.erhverv.randers.dk/eksportfaktor
mailto:per.skjoth@randers.dk
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Regionshospitalet Randers
Landbrug og Fødevarer 
har netop uddelt prisen De 
Økologiske Køkkenroser, og 
Patientkøkkenet og kantinen 
på Regionshospitalet Randers 
vandt i kategorien Central- og 
hospitalskøkkener.
Prisen er givet for at være 
det køkken i Danmark, „der 
har været den stærkeste 
ambassadør for økologien“, 
og som „har gjort arbejdet 
med maden på sygehuset til 
et projekt, der involverer alle“, 
som Landbrug og Fødevarer 
skriver i deres motivation for 
prisen.
„Vi er meget stolte af at have 
modtaget prisen fra Landbrug 
og Fødevarer“, fortæller Mona 
Carøe Jensen, cheføkonoma i 
Patientkøkkenet, der modtog 
prisen sammen med afde-
lingsøkonoma Gerda Halvor-
sen Jensen.

Danish Crown/Tulip
Danish Crown og Tulip plan-
lægger et fælles hovedkontor 
for de omkring 650 ansatte 
på 23.000 kvm. Tanken er at 
rykke Tulip Food Company 
i Sdr. Borup til Tulips eksi-
sterende kontorbygning og 
udvide den med den tidligere 
pølsefabrik på nabogrunden. 
Økonomisk forventes projek-
tet at kunne betale sig selv 
som følge af synergieffekter, 
eliminering af spildtid til trans-
port mellem de nuværende 
adresser, og fordi møder kan 
holdes i huset i stedet for at 
leje lokaler ude i byen.
„Både medarbejdere, ejere 
og gæster vil kunne se, 
hvad vi stammer fra, hvad 
vores DNA er, og hvem vi 
er. Indendørs er tanken at 
etablere et innovationskøkken 
og et masterchef-køkken med 
modningsrum til oksekød og 
skinker,“ fortæller CFO og 
medlem af direktionen Preben 
Sunke, Danish Crown.

Danish Crown
Det britiske datterselskab 
Tulip Ltd har købt Easey 
Holdings, som er en af de fø-
rende opdrættere af frilands-
grise i Storbritannien.
„Med investeringen får vi 
adgang til de råvarer, som står 
øverst på ønskelisten hos vo-

res britiske kunder. Samtidig 
forsikrer vi med købet til en 
vis grad vores ejeres værdier 
mod nogle af de følger, Brexit 
kan få for Danish Crown. For 
kan vi ikke tjene de penge, vi 
hidtil har gjort på at ekspor-
tere til Storbritannien, har vi 
nu sikret os muligheden for at 
løfte indtjeningen i Tulip Ltd 
gennem de lokale råvarer,“ 
siger Group CEO Jais Valeur, 
Danish Crown.

Vink Plast ApS
Over 1600 besøgende og 
vinder som årets bedste 
messestand på Sign, Print & 
Pack 2017 har medført stor 
tilfredshed hos Vink Plast. 
Flere af deres produkter blev 
præsenteret som slik, hvilket 
faldt i manges smag. En gæst 
skrev på messens Facebook 
side: „Den sejeste stand 
er helt klart Vink Plast med 
deres flotte messestand og 
geniale ta-selv-slik koncept!“ 
Og arrangørerne tilføjer: „Vi 
kan kun give vedkommende 
ret. Vink Plast har en sjov, 
anderledes og gennemført 
stand, men de beholder sta-
dig fokus på deres produkter. 
Godt gået Vink Plast.“

Bilka Randers
I sommeren 2018 slår Bilka 
dørene op for butik nummer 
19 i Randes Storcenter. Det er 
de nuværende Kvickly lokaler, 
der kommer til at danne 
rammerne om den nye butik. 
Dansk Supermarked forventer 
et markant løft i antallet af 
besøgende til centret i forhold 
til i dag.

Randers Fjerrenseri og 
Dynefabrik
På grund af pladsmangel har 
ejerleder Mette Møhlenberg 
Hollerup flyttet virksomhe-
den fra Messingvej til større 
lokaler på Nikkelvej. 

Aarhus Airport A/S
SAS investerer et trecifret 
millionbeløb i Aarhus Airport 
med nye, direkte forbindelser 
til Oslo, Stockholm, München, 
Mallorca og Split. Med det 
nye samarbejde står Aarhus 
Airport foran en vækst i luft-
havnens trafik på mere end 
50 procent, hvilket naturligvis 

skaber stor glæde hos luft-
havnens bestyrelsesformand 
Torben Boldsen. Han lægger 
vægt på, at samarbejdet med 
SAS blandt andet er et forsøg 
på at imødekomme konkrete 
ønsker fra lufthavnens er-
hvervskunder. 

Insign Skilte A/S
Stifter og administrerende 
direktør Bjarne Johnsen i 
Insign Skilte A/S har solgt 
50% af virksomheden til 
Johnsen Graphic Solutions 
A/S i Grenaa.

Lagkagehuset
Lokalerne på Rådhustorvet, 
der hidtil har huset tøjforret-
ningen Karly, bliver hjemsted 
for Lagkagehuset, der siden 
opstarten i 2008 har åbnet 
afdelinger i de fleste større 
danske byer.
Lagkagehuset definerer sig 
selv som den lokale bager, 
lige meget hvor i landet 
den ligger, fordi de tilpasser 
sortimentet, så det stemmer 
overens med efterspørgsel 
og traditioner i de enkelte 
landsdele.

Provinsforlaget 
 Miljøkalendere A/S
De to grafiske virksomheder 
Grafisk Finish A/S og DK-
Laminering ApS fra Aarhus 
har overtaget Provinsforla-
get Miljøkalendere A/S, der 
holder til på Århusvej. Der er 
omkring 15 medarbejdere på 
forlaget. 

ABC Lavpris
Tranekærcentrets 3000 
kvm. åbner til november 
som landets 14. ABC Lav-
pris. Bestyrer bliver Tommy 
Andreasen, der kommer fra 
et job i ABC Lavpris i Tør-
ring. Dagligvarekæden købte 
centret på tvangsauktion og 
kæden regner med, at der alt 
incl. skal tilknyttes omkring 40 
medarbejdere.

Inspiration 
Randers Storcenter
20 af Inspirations butikker 
bliver til november til Værsgo, 
som bliver en kæde af et miks 
af designbutikker og isen-
kræmmere. Det gælder også 
for Inspiration i Randers Stor-

center som får Malene Arent 
Pedersen som butikschef. 
De 25 resterende Inspiration 
bliver til Imerco.

Multi-tek A/S 
Gode produkter og vedhol-
denhed har givet Multi-tek 
A/S et kundekartotek og en 
vækst, som mange andre virk-
somheder sikkert vil misunde. 
Det får de nu DI Randers-
Norddjurs‘ initiativpris for.
„Prisen til Multi-tek er særde-
les velfortjent. Det kan godt 
være, at de på virksomheden 
går stille med dørene. Men vi 
andre kender dem særdeles 
godt i bybilledet og som en 
yderst velkonsolideret og 
velkørende virksomhed,“ 
siger formand for DI Randers-
Norddjurs Per Hastrup.

Tradium Talent College
Første spadestik er taget til 
det 2400 kvm. Tradium Talent 
College på Vester Allé, der får 
60 to-personers værelser og 
flere fællesrum. Borgmester 
Claus Omann Jensen udtalte, 
at det var både en stor dag for 
Tradium og for byen.
Det er rådgivende ingeniør 
 Jakob Keller og Brian Ander-
sen fra Randers Arkitekten, 
der har omsat Tradiums 
tanker til tegninger, mens det 
er Jorton, der har fået over-
draget opgaven med at gøre 
tegningerne til virkelighed. 
Der er en samlet projektsum 
på 34 mio. kr.

VAM A/S
Hovedaktionær Søren Ras-
mussen har valgt, at det er 
tid til et generationsskifte i 
familieejede VAM A/S, der har 
hovedkontor i Vester Alling 
og afdelinger i både Randers 
og Ebeltoft. Derfor har Søren 
overdraget aktiemajoriteten til 
sønnen Thomas Mogensen.
VAM har et stærkt lederteam, 
som driver virksomheden 
med adm. direktør Benny 
Kristensen i spidsen samt en 
professionel bestyrelse, som 
Søren også er en del af. Søren 
har dog ingen planer om at gå 
på pension, da han fortsæt-
ter sin rolle som projektleder 
i virksomheden, som i dag 
beskæftiger tæt på 150 med-
arbejdere.
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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

Rådgivernetværk 
30. oktober kl. 07.30-09.30 hos 
Tradium, Blommevej, Blommevej 40, 
8930 Randers NØ.
Denne gang er temaet video! Hvad kan 
vi bruge det til, og hvordan laver man 
en god og brugbar video? Derudover 
skal vi selvfølgelig også netværke.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 29. oktober 2017  kl. 15.00.

Bliv klar til julehandlen
31. oktober 2017  kl. 08.00-09.45  på 
Hotel Randers, Torvegade 11, 8900 
Randers.
Inspirationsforum for Detailhandelen: 
Christina Wendel fortæller om 
shoppeadfærd for både mænd og 
kvinder. Selvdiciplin og motivation på 
jobbet. Fokus på JULEN, mersalg og 
hvordan man SÆLGER julegaver.    
De hurtige måder at motivere sit 
personale og ryste posen HVER 
MORGEN, med masser af konkrete 
eksempler på „den personlige 
betjening får ny betydning”. Om at 
„dirigere“ sit gulv. Om at lære sit 
personale at tænke ud af boksen. Hvor 
gode ambassadører er I selv, når I 
har fri?
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 27. oktober 2017  kl. 09.00.  

Kunstig intelligens vs. etik
31. oktober 2017  kl. 18.00-21.00 på 
Arena Randers, Fyensgade 1, 8900 
Randers.
Aftensmad med eftf. foredrag med 
lektor ved DTU Martin Mose Bentzen: 
Etiske overvejelser i udbredelsen 
og anvendelsen af sociale robotter 
og hvordan det påvirker mennesker 
både positivt og negativt. Kaffe og 
afslutning.
Arr./info/tilm.: IDA Randers/
erhvervranders.dk, 26. oktober 2017  
kl. 12.00.  

HR Netværket - Fra teori til praksis
7. november 2017  kl. 08.30-11.00  hos 
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Udgangspunkt i konkrete problem-
stillinger i gruppen. Der er tid og plads 
til at gå i dybden og få sparring på 
tværs af de mange kompetencer  i 
gruppen. Så tænk over din udfordring i 
øjeblikket og få nye øjne på – som kan 
hjælpe med en løsning.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 5. november 2017  kl. 11.30.  

Kommunens anlægsbudget for 2018
7. november 2017  kl. 15.00-17.15   hos 
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Præsentation af Randers Kommunes 
anlægsbudgetter: Udbud sådan! 
v/Peter Neumann, Indkøbs- og 
udbudsafdelingen. Vejanlægsbudget 
for 2018 v/Grethe Helledi sektions-
leder. Bygningsbudget for 2018 
v/Inge Saugbjerg, sektionsleder. 
Ejendomsservice v/Martin Toft. 
Spildevands anlægsbudget for 2018 
v/Peter Christensen, direktør Randers 
Spildevand. Affaldssortering for 
Erhverv v/Jørgen Niemann Jensen, 
Affald.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 6. november 2017  kl. 23.55.  

Iværksættercafé
8. november 2017  kl. 15.00-17.00 
hos Business Park Randers, Park-
boulevarden 31, 8920 Randers NV. 
Få vejledning og sparring omkring dine 
iværksætterdrømme og mød andre 
iværksættere. Få hjælp fra Erhverv 
Randers, en af vores tilknyttede 
advokater, revisorer eller andre 
konsulenter. 
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 8. november 2017  kl. 12.00.

Rådgivernetværk
24. november 2017  kl. 07.30-
09.30  på Randers Hovedbibliotek, 
Stemannsgade 2, 8900 Randers.
Hvad kan vi som rådgivere bruge 
biblioteket til? Det er i dag noget helt 
andet, end da de fleste af os gik i 
skole. Det fortæller bibliotekschef 
Lene Byrialsen meget mere om. 
Netværkning og samtalesalon!
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 23. november 2017  kl. 15.00  

Sæt gang i exporten
28. november 2017 kl. 14.00-18.15 i 
Loungen på BioNutria Park Randers, 
Viborgvej 92, 8920 Randers NV.
Kickoff: Velkomst v/erhvervs- og 
udviklingschef Dennis Jensen, 
Randers Kommune. Eksportens 
DNA v/professor Philipp Schröder, 
Aarhus Universitet. Eksportens BBB 
v/direktør Jens Skovgaard Pedersen, 
Cold Hand Winery. Randers under 
lup v/campuschef Claus Grand Bang, 
Erhvervsakademi Dania. Bliv skarpere 
til at eksportere v/konsulent Jens 
Lassen, Ekspansion. Tapas og på 
gensyn v/direktør Jens Kristensen, 
Erhverv Randers.
Efter kickoff udbydes gratis tre dages 
workshop for kommunens
virksomheder med konsulent 
Jens Lassen, hvor din virksomhed 
kan afsøge mulighederne på de 
internationale markeder.
Arr.: Randers Kommune, Erhverv 
Randers og Erhvervsakademi Dania.
Info: 8915 1969/2383 9150
Tilm.: erhverv.randers.dk/eksportfaktor 
eller per.skjoth@randers.dk

Paradimeskift
– kan du tænke det, kan du gøre det
30. november kl. 19.00-20.00 hos 
WorkInn, Messingvej 6, 8940 Randers.
Ønsker du at løfte dine resultater til 

nye højder, eller vil du bryde
med en dårlig vane? Gratis seminar 
med Bering & Søgaard, som giver dig 
et indblik i, hvordan dine tanker skaber 
din virkelighed. 
Du lærer: At sætte de rette mål og 
holde kursen. Hvordan du omsætter 
viden til praksis. At overvinde store 
opgaver og frygt. Idéer til hvordan man 
kan overføre det lærte til sit privatliv og 
skabe øget livsglæde.
Arr./info/tilm.: (Gratis) Bering & 
Søgaard / bit.ly/2veOLLx

Virksomhedsbesøg Gardin Lis
5. december 2017  kl. 07.30-09.30  
hos Gardin Lis, Neptunvej 16, 8960 
Randers SØ.
Hør hvordan den dengang 27-årige 
Lis arbejdede hårdt og med passion 
for at skabe den i dag succesfulde 
virksomhed, med hovedsæde i 
Paderup, Randers.   
Der udover vil der være rundvisning 
hos virksomheden og morgenmad. 
For medlemmer af Erhverv Randers.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 1. december 2017  kl. 10.30.

Sæt gang i exporten
11. december 2017 i Loungen på 
BioNutria Park Randers, Viborgvej 92, 
8920 Randers NV.
Workshop 1: Info: 8915 1969

Sæt gang i exporten
11. januar 2018 i Loungen på BioNutria 
Park Randers, Viborgvej 92, 8920 
Randers NV.
Workshop 2: Info: 8915 1969

Sæt gang i exporten
30. januar 2018 i Loungen på BioNutria 
Park Randers, Viborgvej 92, 8920 
Randers NV.
Workshop 3: Info: 8915 1969

http://www.erhvervsgrunde.randers.dk
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AnCafé Fry
Güler Poyraz Gültekin (27) er 
tiltrådt som leder af den nye 
Café Fry i Randers Storcenter. 
Hun har tidligere arbejdet som 
farmakonom blandt andet på 
apoteket i Randers Storcenter. 

Randers Cityforening
Anne Mette Aschelund (25) er 
tiltrådt som eventkoordinator 
i Randers Cityforening. Hun 
er uddannet eventmanager 
og har tidligere arbejdet for 
blandt andet Erhverv Randers 
og Turbinehallen. Anne Mette 
skal, sammen med city-
chef Mette Bræmer, stå for 
foreningens aktiviteter. Hun 
har afløst Sarah Møller, der 
har fået et tilsvarende job hos 
Ladywalk i Aarhus.

Det Jyske 
 Musikkonservatorium
Førsteviolinist i Randers Kam-
merorkester Mo Yi er blevet 
udnævnt til professor på Det 
Jyske Musikkonservatorium 
i Aarhus, hvor hun skal lede 
violinuddannelsen. Randers 
Kammerorkester kan dog 
stadig trække på Mo Yi som 
gæstekoncertmester.

Jysk Fynske Medier
Peter Orry er ny ansvarsha-
vende chefredaktør for Jysk 
Fynske Mediers 13 dagblade 
og 54 ugeaviser, og dermed 
også for Randers Amtsavis. 
Han har overtaget posten 
efter chefredaktør Troels My-
lenberg, der har fået titel af 
redaktionel udviklingsdirektør 
i mediekoncernen.

HK Østjylland

Susanne Pors Ilsøe er tiltrådt 
som fagchef hos HK Østjyl-
land, hvor hun blandt andet 
får ansvar for det offentlige 
område, ungdomsindsatsen 
og HK Østjyllands kontakt 
med medlemmerne. Susanne 

kommer fra en stilling som 
organisations- og udviklings-
konsulent i Skanderborg 
Kommune, hvor hun i en kort 
periode også var konstitueret 
chef i Jobcentret. Efter mere 
end 15 år i forskellige kommu-
nale lederstillinger, sætter hun 
sig nu på den anden side af 
skrivebordet som repræsen-
tant for HK’erne.
„Jeg glæder mig rigtig meget 
til at komme i gang. Jeg 
har været medlem af HK i 
mange år og kender til HK 
gennem mine tidligere job, 
så det bliver spændende at 
lære organisationen at kende 
indefra,“ siger hun.

Randers Kommune

Michael Maaløe (57) er startet 
som direktør for Børn og 
Skole i Randers Kommune.
Han kommer fra en stil-
ling som direktør i Vejen 
Kommune med ansvar for 
Dagtilbud & Skole, Sundhed 
& Familie og er uddannet 
socialpædagog ligesom han 
har en række efteruddannel-
ser i ledelse samt en master i 
offentlig Ledelse fra Syddansk 
Universitet. 
„Randers er en virkelig 
spændende kommune. 
Randers har allerede stor 
indflydelse på, hvordan man 
på landsplan udvikler børn- og 
skoleområdet. Det er meget 
motiverende at være med til i 
endnu højere grad at udbrede 
de gode erfaringer herfra 
til resten af landet. Jeg ser 
meget frem til at være med 
på holdet i Randers og lære 
både medarbejdere, ledere og 
kommunen at kende,“ siger 
Michael Maaløe.

Randers Regnskov
Direktør Henrik Herold har 
fået sæde i European As-
sociation of Zoos and Aquara 
– EAZA’s repræsentantskab. 

Organisationen, der har 
hoved sæde i Amsterdam, har 
flere end 400 medlemmer og 
arbejder med dyrevelfærd i 
europæiske zoologiske haver 
og programmer for truede 
dyrearter.

Sprogcenter Randers
Torben Bugge tiltræder som 
ny leder for Sprogcenter 
Randers den 15. december. 
Torben har mange års leder-
erfaring, bl.a. som skolechef 
i Randers Kommune, og har 
senest vare tag et opgaven 
med at skabe et fundament 
for en styrket og tværgående 
indsats omkring uddannelse og 
ar bejdsmarked for 13-30 årige.
„Det er en spændende og 
vigtig opgave, som jeg glæder 
mig til at gå i gang med. Sam-
men med medarbej der ne er 
jeg overbevist om, at vi inden-
for de lovgivningsmæssige 
rammer kan fortsætte Sprog-
center Randers’ flotte indsats 
for at hjælpe flygt ninge og 
migranter videre i tilværelsen, 
samt stille sprogcenterets 
viden og erfaring til rådighed 
for andre interessenter. Det 
er væsentligt for at sikre en 
god integration,“ siger Torben 
Bugge, der afløser Bente 
Gaul, som går på pension.

Tradium

Rikke Nielsen Støvring (21) og 
Britta Agergaard (21) er udta-
get til VM i Paris for frisører 
og er i fuld gang med at træne 
i disciplinen brudehår, hvor 
de skal dyste mod 25 andre 
frisører fra hele verden.
„Vi er meget meget glade 
for at vi har så talentfulde og 
engagerede elever som Britta 
og Rikke, der både kan hånd-
værket og samtidig udfolde 
sig selvstændigt og med sans 
for alle detaljer. Derudover 
har de en helt særlig vilje og 
vedholdenhed, og det skal der 

til, for at nå så langt og holde 
motivationen. De er samtidig 
nogle gode rollemodeller for 
vores fag og det synlige bevis 
på, at man kan nå langt med 
en erhvervsuddannelse, siger 
Mads Almdal, der er uddan-
nelsesleder på Tradiums 
frisøruddannelse.

Regionshospitalet Randers
Bo Løfgren er, som den første 
i Danmark, tiltrådt som pro-
fessor i hjertestopbehandling. 
Han skal udvikle sin forskning 
i hjertestopbehandling, der 
omfatter bl.a. registerunder-
søgelser, eksperimentelle og 
kliniske undersøgelser. Alle 
tilgange i forskningen har 
det samme formål: at øge 
patienternes overlevelse efter 
et hjertestop.
Det nye professorat er etab-
leret i et samarbejde mellem 
Institut for Klinisk Medicin på 
Aarhus Universitet, Medicinsk 
Afdeling på Regionshospitalet 
Randers og Center for Akut-
forskning på Aarhus Universi-
tetshospital.

Region Midtjylland
Rolf Johnsen (45) bliver 1. 
november ny kontorchef for 
Miljø i Region Midtjylland, der 
har omkring 50 medarbejdere. 
Han får blandt andet ansvar 
for at løse regionens myndig-
hedsopgaver i tæt dialog med 
kommuner og borgere. Rolf 
er uddannet Geolog og har 
endvidere en MBA i ledelse.

Erhvervsakademiet Dania
Helle Møller er tiltrådt som 
relationskoordinator på 
Erhvervsakademi Dania i 
Randers, hvor hun skal stå 
for akademiets kontakt til 
ungdomsuddannelserne i 
Midt- og Nordjylland. Hun 
kommer fra en stilling som 
administrativ assistent på 
Campus Viborg.    

Home Randers
Ejendomsmægler Kasper 
Thomsen (50) er tiltrådt som 
salgschef i Home på Tørve-
bryggen. Han kommer fra en 
stilling som salgschef i Home 
Hammel. Kasper er oprinde-
ligt uddannet bankmand, han 
er valuar samt certificeret 
syns- og skønsmand.
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Alle data er indhentet i perioden 
10.08.2017 - 02.10.2017
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdat. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

3B A/S
Regnskabsafslutning 31-3-2017 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,3)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,9 (0,8)
Antal ansatte 3

AUTOCENTER ASSENTOFT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 5,8 (6,4)
Resultat før skat 1,3 (1,2)
Egenkapital 14,7 (13,9)
Antal ansatte 7

BB KANTINESERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,8)
Resultat før skat 0,1 (0,4)
Egenkapital 5,3 (5,5)
Antal ansatte 3

BILCO A/S RANDERS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 14,3 (13,8)
Resultat før skat 2,4 (1,9)
Egenkapital 6,0 (4,5)
Antal ansatte 26

BILSYNRANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,3)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,2 (0,3)
Antal ansatte 3

BINO A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,9)
Resultat før skat 0,4 (0,4)
Egenkapital 1,5 (1,2)
Antal ansatte 7

BISAR APS
Regnskabsafslutning 31-5-2017 
Bruttofortjeneste -0,1 (-0,1)
Resultat før skat 0,2 (-0,3)
Egenkapital 1,5 (1,3)
Antal ansatte 3

BKG-FINANS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste -0,2 (-0,2)
Resultat før skat 4,3 (14,9)
Egenkapital 225,3 (222,9)
Antal ansatte 3

BOJE OG LENTZ APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 5,1 (5,2)
Resultat før skat 0,7 (1,2)
Egenkapital 1,1 (1,6)
Antal ansatte 15

BUREAU FRYDENSBERG & CO. A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 8,0 (6,8)
Resultat før skat 1,8 (0,4)
Egenkapital 3,1 (2,0)
Antal ansatte 7

CASPERSEN & KROGH 
 ARKITEKTER A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,6)
Resultat før skat 0,6 (0,2)
Egenkapital 1,0 (0,7)
Antal ansatte 3

COMBI-SYSTEM A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 

Bruttofortjeneste 3,3 (3,0)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 0,8 (1,2)
Antal ansatte 12

DAN DRYER A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 8,0 (8,4)
Resultat før skat 1,2 (2,1)
Egenkapital 4,9 (5,9)
Antal ansatte 12

DANSK AFFALDSMINIMERING APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,7 (2,8)
Resultat før skat 1,1 (0,4)
Egenkapital 1,3 (0,8)
Antal ansatte 7

Danski ApS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste -2,5 (6,9)
Resultat før skat 16,8 (19,0)
Egenkapital 31,2 (31,9)
Antal ansatte 25

DANSKI AIR APS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 36,6 (31,9)
Resultat før skat 36,8 (30,6)
Egenkapital 29,2 (24,4)
Antal ansatte 3

DU MILDE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,3 -
Resultat før skat 0,9 -
Egenkapital 0,5 -
Antal ansatte 3

EMVI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 10,1 (8,3)
Resultat før skat 7,1 (5,7)
Egenkapital 12,5 (8,4)
Antal ansatte 7

FOOD FROM HOME APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016 
Bruttofortjeneste 3,0 -
Resultat før skat 0,3 -
Egenkapital 0,3 -
Antal ansatte 5

HELSTED BAGEREN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 5,3 (5,2)
Resultat før skat 0,6 (0,7)
Egenkapital 1,0 (1,1)
Antal ansatte 13

HELSTED VVS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 12,8 (14,0)
Resultat før skat 3,0 (3,7)
Egenkapital 7,0 (7,5)
Antal ansatte 22

HOLST SHIPPING A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 6,9 (5,4)
Resultat før skat 6,1 (1,6)
Egenkapital 6,3 (2,0)
Antal ansatte 15

IB E.MORTENSEN. A/S. 
 KASTBJERG
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 4,0 (4,1)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 7,9 (7,6)
Antal ansatte 7

JMA A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 19,7 (15,3)
Resultat før skat 3,7 (1,0)

Egenkapital 5,2 (2,8)
Antal ansatte 27

KARSTEN BRUNS EFTF. APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,2)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

KILDEBERG APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,2)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,0 (-0,1)
Antal ansatte 7

KINGSMOOR GROUP A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2016 
Bruttofortjeneste 2,4 (0,0)
Resultat før skat -1,2 (0,1)
Egenkapital -2,0 (-1,3)
Antal ansatte 15

K.S. Lampeskærme 
Handelsselskab ApS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,3)
Resultat før skat 0,2 (-0,7)
Egenkapital (2,1 1,9)
Antal ansatte 7

LC ApS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 0,4 0,3)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital -1,0 (-1,0)
Antal ansatte 3

MIDTJYDSK COMPUTER SERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,6)
Resultat før skat 0,0 (0,3)
Egenkapital 0,2 (0,5)
Antal ansatte 7

MILANTA MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat 0,1 (-0,3)
Egenkapital 0,5 (0,4)
Antal ansatte 15

MØLBALLE A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 13,2 (13,0)
Resultat før skat 2,3 (2,3)
Egenkapital 4,6 (2,7)
Antal ansatte 27

O. J. AGENTUR APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,8)
Resultat før skat 1,2 (1,1)
Egenkapital 1,1 (1,0)
Antal ansatte 3

PEDER FRYDENSBERG. 
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,1)
Resultat før skat -0,0 (-0,2)
Egenkapital 3,4 (3,5)
Antal ansatte 3

PLUS-OLIE A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,3)
Resultat før skat 0,6 (0,8)
Egenkapital 1,0 (0,7)
Antal ansatte 3

PROLØN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 36,2 (33,3)
Resultat før skat 23,5 (22,5)

Egenkapital 9,5 (18,7)
Antal ansatte 35

RANDERS BYOMNIBUSSER 
AF 2002 A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,5 (0,6)
Antal ansatte 3

RANDERS 
PARKERING & SERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,7)
Resultat før skat 0,0 (0,9)
Egenkapital 3,0 (3,0)
Antal ansatte 3

RANDERS VÆRKTØJSSLIBERI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,5)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,2 (-0,1)
Antal ansatte 7

SMEDS EFTF. GULD & SØLV APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,2)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,5 (0,4)
Antal ansatte 7

TANDLÆGE 
LONE ULLITS CHRISTENSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,8)
Resultat før skat 0,9 (1,7)
Egenkapital 2,0 (2,5)
Antal ansatte 6

TANDLÆGE 
 MARIE-NOEL ANDERSEN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2017 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,8)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 1,0 (0,9)
Antal ansatte 7

TANDLÆGESELSKABET 
HANS PETER HARBO APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,1)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 0,6 (0,4)
Antal ansatte 3

TRANSNORD APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,6 (1,2)
Resultat før skat 0,2 (-0,2)
Egenkapital -1,6 (-1,8)
Antal ansatte 3

VENTILATIONSHUSET APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 11,0 (8,4)
Resultat før skat 1,4 (1,2)
Egenkapital 3,9 (3,2)
Antal ansatte 35

WILLIAM LAURSEN 
 ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2017 
Bruttofortjeneste 13,2 (15,5)
Resultat før skat 0,1 (3,2)
Egenkapital 19,4 (20,3)
Antal ansatte 35

WILLIAM SKILTE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,4 (4,0)
Resultat før skat 0,2 (0,8)
Egenkapital 0,7 (0,7)
Antal ansatte 7
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Efterspørgsel på lokal rom, snaps, vodka og whisky
Brænderiet Enghaven i Mel-
lerup har nu i otte år arbejdet 
med forædling, både af egne 
produkter og de såkaldte pri-
vate labels, hvor de producerer 
for andre. Æbleplantagen med 
produktion af most på gården 
var starten, men ret hurtigt 
blev det destilleringen, der 
kom i fokus.

Fokus på egne produkter
Direktør Esben Moestrup 
vil nu flytte lidt af fokusset 
over på udvikling og salg af 
brænderiets egne produkter. 
„Vores produktportefølje 
udvides hen over efteråret, 
hvor vi blandt andet tilføjer et 
par nye rom til vores Enghaven 
Romserie. Derudover har vi en 
Rye Whisky på trapperne, og 
efter jul kommer en traditionel 
bygwhisky. Vi har også lige 
lanceret en Enghaven vodka 
for et par uger siden. Vi får 
gode anmeldelser og vinder 
medaljer på udstillinger både 
herhjemme og i udlandet.“
Brænderiet foregår på en flot 
beliggende gård tæt på Ran-

ders Fjord, hvor man også kan 
komme på besøg. „Vi arbejder 
med at opbygge et koncept 
for at give rundvisninger og 
forskellige smagninger på 
brænderiet, og oplever faktisk 
allerede stor interesse for at 
besøge os, f.eks. fra whisky- 
og romforeninger,“ fortæller 
Esben.

En livsstil
Der er kun en enkelt med-
arbejder ansat til at passe 
brænderiet. Resten af arbejdet 
udføres af ejerne i fritiden, 
godt hjulpet af familie og 
venner. Så det er lysten, der 
driver værket, og engagemen-
tet skinner tydeligt igennem, 
når man møder Esben til en 
smagning.
Folkene på brænderiet er især 
tændt af at producere gode 
produkter, ikke så meget af at 
sælge. Enghaven bruger nogle 
enkelte lokale distributører og 
får løbende henvendelser fra 
selvstændige forhandlere og 
specialbutikker som blom-
sterhandlere og gårdbutikker. 
Men Esben er ikke interes-
seret i at komme til at drukne i 

mængden hos en af de større 
grossister på markedet.
„Brænderiets resultater har 
i de sidste fem regnskabsår 
været på et stabilt og konstant 

niveau. Dette gælder for både 
driftsresultat, cash flow og 
balance.“ Ejerlederen forven-
ter, at den positive udvikling 
fortsætter.

Direktør Esben Moestrup, Brænderiet Enghaven A/S

Ejerleder John Smed, Smeds A/S

Brænderiet Enghaven A/S
Amtsvejen 133
8930 Randers NØ

Regnskabsafslutning 31-3-2017

Bruttofortjeneste 0,6 (0,5)

Resultat før skat 0,2 (0,3)

Egenkapital 1,3 (1,2)

Antal ansatte 3
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Amtsvejen 133
8930 Randers NØ
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Jernbanesikkerhed i kraftig vækst
Når opgaver på sporene til 
Letbanen skal udføres, fylder 
sikkerheden efterhånden 
ofte lige så meget som selve 
løsningen af opgaven.
Hver gang en spor-opgave skal 
løses, skal der udarbejdes en 
sikkerhedsplan og arbejdet 
skal ledes sikkerhedsmæssigt.
Den lille lokale familievirksom-
hed Smeds A/S har specialise-
ret sig i jernbanesikkerhed og 
har beskæftiget sig med det 
de sidste 20 år. Selvom kolle-
gerne bl.a. tæller mastodonter 
som Per Aarleff A/S, går det 
rigtig godt for ejerleder John 

Smed og hans tre voksne 
børn, der er eneste ansatte i 
virksomheden.
Sidste år rundede selskabets 
resultat efter skat en pæn mil-
lion mod knap en halv året før. 
„Sidste år var ekstra travlt og 
vi løb ekstra hurtigt fordi vores 
kunder bad os om det. Vækst 
er ikke et mål i sig selv, så 
derfor laver vi ikke budgetter, 
vi holder bare vores omkost-
ninger nede på et niveau, hvor 
en lille omsætning også er ok. 
Det gør, at en større omsæt-
ning gi’r ekstra bonus. Og det 
gi’r en afslappet mavefornem-

melse, også selv om telefo-
nen ikke ringer hele tiden,“ 
konstaterer John tilfreds. „Vi 
lever ikke for at arbejde, det 
store vækstlokomotiv bliver vi 
ikke. Men vi er glade.“

Smeds A/S
Gl. Viborgvej 303, Gjandrup
8920 Randers NV

Regnskabsafslutning 1-4-2017

Bruttofortjeneste 2,7 (1,5)

Resultat før skat 1,4 (0,6)

Egenkapital 2,0 (1,0)

Antal ansatte 3
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
38994948 T.S.P. Rejser ApS .......................................................................................09.10.2017
38994808 Guldvej ApS................................................................................................09.10.2017
38994301 M.Nissens IVS ...........................................................................................09.10.2017
38988107 Mobilskærm IVS ........................................................................................05.10.2017
38982559 TL Biler IVS.................................................................................................03.10.2017
38980181 IcarePlus IVS ..............................................................................................03.10.2017
38979957 Vognmand Kiri ApS ....................................................................................03.10.2017
38980181 IcarePlus IVS ..............................................................................................03.10.2017
38979957 Vognmand Kiri ApS ....................................................................................03.10.2017
38974483 Vinur IVS .................................................................................................... 30.09.2017
38973711 JJ Autoservice IVS .................................................................................... 29.09.2017
38970968 Navneklister IVS ........................................................................................ 28.09.2017
38969846 Liebach Consulting IVS ............................................................................. 28.09.2017
38966820 ScanMount IvS...........................................................................................27.09.2017
38965255 Festkanonen ApS .......................................................................................27.09.2017
38963724 JM Erhverv Service IVS ............................................................................ 26.09.2017
38960474 Fuglsøhøj ApS ........................................................................................... 26.09.2017
38955241 Msc contractor IVS ................................................................................... 22.09.2017
38955136 Sefer Byg IVS ............................................................................................ 22.09.2017
38948865 Broge Trading IVS ..................................................................................... 20.09.2017
38946307 Udlejningsselskabet Vorup Skole ApS ..................................................... 20.09.2017
38937456 ITV-Security ApS .......................................................................................15.09.2017
38934198 Shiva Spirit IVS ...........................................................................................14.09.2017
38930729 Defender Apparel ApS ...............................................................................13.09.2017
38930427 K.Jepsen IVS ..............................................................................................13.09.2017
38926365 HEIM A/S ...................................................................................................12.09.2017
38913557 Daydream ApS ...........................................................................................07.09.2017
38903691 Prodatek A/S ............................................................................................. 04.09.2017
38900285 CryptoCoinCorp IVS...................................................................................01.09.2017
38898256 EU Mandskabsudlejning IVS .....................................................................01.09.2017
38895516 M. Reseke IVS ...........................................................................................31.08.2017
38892363 Tømremester Bang & Nielsen Aps ........................................................... 30.08.2017
38891308 Innosurge Trauma ApS ............................................................................. 30.08.2017
38890697 Mountik IVS............................................................................................... 30.08.2017
38890646 takeNOW Randers IVS ............................................................................. 30.08.2017
38888951 Færgegårdens Ejendomsservice IVS ....................................................... 29.08.2017
38883380 Amaroya IVS.............................................................................................. 28.08.2017
38877275 Patricia Højbo IVS ..................................................................................... 24.08.2017
38876724 Cogitec ApS .............................................................................................. 24.08.2017
38874225 Ejendomsselskabet Randers A/S ............................................................. 23.08.2017
38869574 TobeU IVS ..................................................................................................21.08.2017
38869485 Jensen Automobile ApS ............................................................................21.08.2017
38868551 Skintek ApS ................................................................................................21.08.2017
38862804 Dansk Tømrer Bygg IVS .............................................................................18.08.2017
38861638 Papir & Stil IVS ...........................................................................................17.08.2017
38861557 runken IVS ..................................................................................................17.08.2017
38860194 IAM-Marketing ApS ...................................................................................17.08.2017
38859927 Alexander Husum Online IVS ....................................................................17.08.2017
38839608 P.D.B. Byg ApS ......................................................................................... 08.08.2017
38839535 F. Stigs Bil og Bolig ApS ........................................................................... 08.08.2017
38831836 KC ONLINE IVS ......................................................................................... 03.08.2017

Selskabsændringer
78323310 DELTA SPEDITION A/S ...........................................02.10.2017 Likvidation vedtaget
38282115 Indochine Decor IVS ...............................................28.09.2017 opløst ved erklæring
35639837 Selskabet af 4. september 2017 IVS .....................27.09.2017 Konkursdekret afsagt
36686189 LTM IVS ..............................................................27.09.2017 virksomheden er opløst
24259722 BYRGE AF 1/11 2013 ApS .....................................26.09.2017 virksomheden opløst
36400811 VVS KONSULENT IVS ............................................ 22.09.2017 opløst ved erklæring
36922303 FoxBox ApS ............................................................20.09.2017  opløst ved erklæring
36918977 Port Survey IVS .............................................. 15.09.2017 Anmodning om opløsning
36909986 gimport IVS ............................................................14.09.2017 Konkursdekret afsagt
10489709 STEFFEN NIELSEN GRAFISK TEGNESTUE ApS ...11.09.2017 opløst ved erklæring
37571288 PJW Scandinavia ApS ........................................... 08.09.2017 Konkursdekret afsagt
34479046 FÅRUP MONTAGE ApS.........................................07.09.2017 Konkursdekret afsagt
16707775 DNILOK ApS ..........................................................07.09.2017 Konkursdekret afsagt

35483527 Afv. Selskabet RES ApS ....................................... 02.09.2017 Konkursdekret afsagt
38114042 Infinivizion ApS .............................................. 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37287989 Fri Byg IVS ...................................................... 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37800678 LB Malerfirma IVS ......................................... 01.09.2017 Anmodning om opløsning
31187265 AKKON ApS .......................................................01.09.2017 virksomheden er opløst
37250260 ETRDSB ApS ................................................. 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37513105 Teledoktoren.dk Randers ApS ....................... 01.09.2017 Anmodning om opløsning
35635769 Jensen Byg Service Aps ................................ 01.09.2017 Anmodning om opløsning
36982829 High Culture IVS ............................................. 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37319090 Msc Consulting IVS ....................................... 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37293520 Den Røde Randers ApS ................................. 01.09.2017 Anmodning om opløsning
34612218 BYGGESELSKABET LINDEBYG ApS ............ 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37141569 Østjysk Opkøb-formidling IVS ....................... 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37246824 DS Auto IVS ................................................... 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37298751 Storm Pagter IVS ........................................... 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37918644 Lakridsen IVS ................................................. 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37106682 Le Gusta IVS .................................................. 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37324388 GN Consult & Regnskab ApS ........................ 31.08.2017 Anmodning om opløsning
36685921 Cosmetics Art and Beauty IVS ...................... 31.08.2017 Anmodning om opløsning
36433620 TONBRU ApS .......................................................... 31.08.2017 opløst ved erklæring
37096881 A. F. Junge Entreprise ApS............................ 31.08.2017 Anmodning om opløsning
37897418 Blogreach IVS................................................. 31.08.2017 Anmodning om opløsning
36986549 Ale Ice IVS ...................................................... 31.08.2017 Anmodning om opløsning
37123684 MyGadget ApS .............................................. 31.08.2017 Anmodning om opløsning
37194298 Victor Group Denmark IVS ............................ 31.08.2017 Anmodning om opløsning
37954896 Medalje gulve IVS .......................................... 31.08.2017 Anmodning om opløsning
36975644 Rva-teknik IVS ................................................ 31.08.2017 Anmodning om opløsning
36547774 PROTECTTEAM IVS ...................................... 31.08.2017 Anmodning om opløsning
34455929 DANISH CONCERT BOOKING ApS...............30.08.2017 anmodning om opløsning
37213454 JR Husrenovering IVS .....................................30.08.2017 anmodning om opløsning
34904502 TØMRERFIRMAET WENDT & JENSEN ApS 30.08.2017 Anmodning om opløsning
34696020 TBL WIND CONSULTING ApS...................... 30.08.2017 Anmodning om opløsning
36436727 GAJHEDE DESIGN IVS ................................. 30.08.2017 Anmodning om opløsning
37294594 Nordic-Marketing IVS .................................... 30.08.2017 Anmodning om opløsning
30243692 NORDIC LUBE A/S 29.08.2017 ............................................... virksomheden opløst
37701270 Banemanden.dk ApS ..................................... 29.08.2017 Anmodning om opløsning
37292281 Bykroen IVS ................................................... 29.08.2017 Anmodning om opløsning
37245445 eConverting IVS ............................................. 29.08.2017 Anmodning om opløsning
37103403 DitKronjylland.dk IVS ..................................... 29.08.2017 Anmodning om opløsning
29695075 MICHNININO INTERNATIONAL ApS ........... 28.08.2017 Anmodning om opløsning
33769733 INNOVISIO ApS ...................................................... 25.08.2017 Likvidation vedtaget
35211446 DINKROP.COM ApS ..............................................24.08.2017 virksomheden opløst
32949398 LA MOKKA ApS .....................................................24.08.2017 virksomheden opløst
35488537 SCANDINAVIAN E-SHOPPING ApS .................24.08.2017 virksomheden er opløst
34713545 BIOBRANDSEL ApS ..........................................24.08.2017 virksomheden er opløst
37200379 supIT IVS ................................................................24.08.2017 virksomheden opløst
16675288 TANDLÆGE KAREN WANG ApS ...........................17.08.2017 Likvidation vedtaget
35832947 EZZENCE INDKØB ApS ......................................... 16.08.2017 opløst ved erklæring
35054448 RM1502 ApS ........................................................... 16.08.2017 Likvidation vedtaget
37172839 Delekompagniet IVS ...................................... 16.08.2017 Anmodning om opløsning
36990236 Dansk Servicepartner ApS ............................ 16.08.2017 Anmodning om opløsning
36959207 Kronjydsk el-byg ApS ..................................... 16.08.2017 Anmodning om opløsning
33776845 XVAPORATOR ApS ....................................... 16.08.2017 Anmodning om opløsning
32940668 CHANGE2AFRICA ApS ................................. 15.08.2017 Anmodning om opløsning
37410403 Vilpar IVS ........................................................ 15.08.2017 Anmodning om opløsning
26233070 ApS KBUS 17 NR. 1794 .......................................... 14.08.2017 Likvidation vedtaget
36686189 LTM IVS ...........................................................11.08.2017 Anmodning om opløsning
36685476 Topclean ApS ..................................................11.08.2017 Anmodning om opløsning
37538086 Matilda Ayenu IVS...........................................11.08.2017 Anmodning om opløsning
75923813 ROLF JONSSON ApS ............................................10.08.2017 virksomheden opløst
29940177 KC BYG DRASTRUP ApS ..................................09.08.2017 virksomheden er opløst
33865287 LAGRAVE ApS .......................................................09.08.2017 virksomheden opløst
31182778 SUNES BODEGA 2008 ApS ..................................09.08.2017 virksomheden opløst
35774513 KA-PA PARFUMERI OG LEGETØJ ApS ................08.08.2017 opløst ved erklæring
19300676 CERETRONIX ApS ..................................................08.08.2017 opløst ved erklæring
27506593 HENRIK BRAM ApS .............................................08.08.2017  virksomheden opløst
31585791 AK 2015 ApS .........................................................08.08.2017  virksomheden opløst
35532331 PARIS FURNITURE ApS ........................................08.08.2017 virksomheden opløst
26107547 NØRHALD DATA A/S .............................................08.08.2017 opløst ved erklæring

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken (foreløbige) efter 
område, alder og køn.
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Find statistik om boligmarkedet

Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du

kan finde statistik for forskellige boligtyper på

boligpriser, salgstid, nedslag og udbud fra de

seneste tre år. Her får du altså et værktøj til at

trække statistik om boligmarkedet, der kan

fortælle om nationale, regionale og lokale

tendenser.

Kan du ikke finde det, du søger, er du velkommen til

at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.

Boligsidens Markedsindeks

Læs seneste

pressemeddelelsen:

Nye boligtal: Nu falder

huspriserne

Se nøgletal fra Boligsidens

Markedsindeks

Udbud Solgte

Brug menuerne 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:

Salgspris, kr. pr. m²

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Randers × Danmark × Villa/Rækkehuse ×

Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse -0,2% 3,8%

Randers Villa/Rækkehuse -1,5% 4,5%
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Markedsindeks
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fire områder og alle boligtyper.
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For boligtype:
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(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)
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Salgstid Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse 0,0% -5,0%

Randers Villa/Rækkehuse 5,4% 20,4%
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse



An International
Associate of Savills

Nybolig Erhverv
Randers/Viborg/Skive

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

Viborg

Skive

Toldboden 1, 6. sal · 8800 Viborg
8803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911
Albert Diges Vej 3 · 7800 Skive
7803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911

Sag 5010RErhvervsejendom.

NYHED - MANGE ANV.MULIGHEDER.

Randers SØ - Hjortevej 75
Erhvervsejendom med stor synlig-
hed fra Grenåvej. Ejendommen be-
står af flere sammenbyggede byg-
ningskroppe beliggende på en re-
gulær grund, der er indhegnet. La-
gerbygning, butiks-/kontorbygning,
flere drivhuse og garagebygning.
To brede aluporte. Der kan opføres
en bolig til ejer.

TIL SALG

Kontantpris kr. 2.500.000
Etageareal m2 1.299
Grundareal m2 8.580

Randers  tlf. 7020 3911

Sag 7020RButik og detail.

NYHED

Randers C - Thorsgade 2
Lyst kontor/butikslejemål i Randers midtby.
Stueetagen indeholder butikslokale, lager/
baglokale med udgang til gård, toilet og fro-
koststue. 1. sal fremstår som et åbent lokale.
Offentlig p-pladser tæt på lejemålet.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 72.000
Etageareal m2 134

Randers tlf. 7020 3911

Sag 7477-6Butik og salgskontor.

FLERE LEDIGE LOKALER.

Hobro - Lupinvej 4
Ejendommen er beliggende i et veludbygget
og etablere erhvervskvarter i Hobro nord, tæt
ved indfaldsveje og motorvej. P-plads der de-
les med ejendommens øvrige brugere. Der
forefindes flere ledige lejemål i ejendommen.

TIL LEJE

UDLEJET

Sag 7609-5RLager.

Randers SØ - Tronholmen 10A
Lejemålet er beliggende på den sydlige side
af Randers Havn, i område med både lager-
ejendomme og nyere kontorejendomme. Her
er kort afstand til centrum og afstanden til
E45 er ca. 4 km. Fælles p-pladser.

TIL LEJE

UDLEJET

SmartSalg Erhverv
- Større marked
- Øget interesse
Kontakt os for mere information

mailto:8903@nybolig.dk
http://nyboligerhverv.dk/randers
mailto:8803@nybolig.dk
mailto:7803@nybolig.dk


ARENA RANDERS PRÆSENTERER

ÅRETS STORE FESTLIGE JULEFROKOST 2017
Fredag den 1. december 2017 kl. 18.00 - 01.00

ABBA RIVIVAL CZ
Kæmpe Abba Show

ZINDY LAURSEN
Fra Cut’N’Move

HVIDE LØGNE
80’er & 90’er rock

KASPER GROSS
Stand up fra Bremen

DISKOTEK GENERATION
DJ

LASSE LAUGESEN 
Konferencier

Stor, lækker og traditionsrig julebuffet 
inkl. øl, vand og vin ad libitum

Dørene åbner kl. 17.00

Billetsalg og information 
på tlf. 8642 2179 eller arenaranders.dk

KUN 695,-
ALL INCLUSIVE

Arena Randers   Fyensgade 1   8900 Randers C   tlf. 8642 2179   mail@arenaranders.dk   arenaranders.dk
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