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Så tag direkte fat i Jobcenter Randers Erhverv på          
tlf: 8915 7990 og mail: jobcentererhverv@randers.dk

EFTERLYSNING… Arbejdsgiver søges!
Her er Mohamed Al-Oballi. Han er uddannet elektriker, taler dansk og har boet i 
Danmark i 2½ år. Mohamed elsker sit fag. Hans seneste ansættelse var en 3-
måneders praktik i Verdo, men Mohamed drømmer om et fast arbejde. Vil du møde 
ham?

http://www.hsm.dk
mailto:jobcentererhverv@randers.dk
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baner vejen for succes i erhvervslivet.

Konceptudvikler og idémand Kasper Honoré, DeFacto
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Kasper Honoré og hans to nærme-
ste samarbejdspartnere i firmaet 
DeFacto i Randers har ingen 
uddannelse og griber mange ting 
anderledes an, end lærebøgerne 
foreskriver.

„Der er forretning i alt, hvis vi 
bare tænker det på den rigtige 
måde,“ siger 
konceptudvikler 
og idémand Kas-
per Honoré.

„Jeg er lige 
så dum som bien og ved ikke, når 
noget ikke kan lade sig gøre.“

Ild i røven
Kasper har papir på at have ild i 
røven. På et sent tidspunkt i livet 
fik han diagnosen ADHD, og han 
forstår om nogen at udnytte de 
muligheder, det giver.

„Jeg vil ikke bytte min 
ADHD for noget, da det 

er kilden til at idéerne. 
Jeg tager ikke den 

medicin, lægen 
har ordineret, og 
det eneste jeg 

mærker er, at 
jeg kan have 
svært ved 
at falde i 
søvn om 
natten. 
Men når 
det er 

værst, snupper jeg bare en mid-
dagslur.“

I 2011-12 solgte Kasper facebook-
løsninger til virksomheder, lejede 
300 m2 i Aarhus og hyrede sælgere 
– og det gik rigtig godt.

„Men en dag vågnede jeg med 
den tanke i hovedet, at det her gider 

jeg bare ikke 
mere.“

Derfor trak 
han stikket, og 
en bekendts 

gentagne opfordringer førte derefter 
til, at Kasper gik med på en idé om 
LejDet.dk – en vision om at leje ting 
til en billig pris af dem, som ejer. 

„Jeg solgte annoncer til udlejere 
af alverdens forskellige ting otte 
timer om dagen, og interessen var 
stor. Men – der kom bare ingen 
besøgende på siden.“

På en festival mødte Kasper en 
fyr, som ville føre konceptet ud i 
livet i New York.

„Vi lejede et kontor derovre, og 
jeg boede der et år. Men det gik 
heller ikke.“

Samtidig arbejdede han sammen 
med venner i 
Danmark på 
en idé om at 
gøre det nemt 
at finde en 
lejlighed via 
MinLejebolig.
dk. Konceptet 
blev lanceret forrige jul, og efter i 
august i år at have købt konkurren-
ten boligsurf.dk er det i dag en af de 
største spillere i Danmark.

Kort fortalt handler det om, at 
250 hjemmesider med lejligheder 
tjekkes hvert 5. minut, og at man for 
249 kroner om måneden får adgang 

til det samlede overblik og kan 
sortere og udvælge lejligheder 

på MinLejebolig.dk.

Medvind igen
Eftervirkningerne 
af skuffelsen med 
LejDet.dk kostede 
Kasper stort set alt, 
hvad han ejede, 
men nu er der 

igen medvind.
„Fra at 

vi var 

tre bonderøve på Overlundvej, er 
vi i dag ti, der arbejder på en af de 
fineste adresser i Randers – og 
har gang i flere nye tiltag. Jeg er 
meget idealistisk og tænker både på 
de mennesker, jeg omgås – og på 
miljøet og på fremtiden. Det koster 
noget – og det kalkulerer vi med.“

Forventningerne til 2017 er en 
omsætning på et tocifret millionbe-
løb, der blandt andet gøres muligt 
ved DeFactos netværk på de sociale 
medier, som tæller ikke mindre end 
1,5 mio. brugere.

Savnede Randers
Mens Kasper boede i New York, 
kom han til at savne det Randers, 
som han med egne ord havde svinet 
til i ungdomsårene.

„Jeg skulle til New York for at 
opdage, hvor godt der i grunden er 
i Randers. Og jeg har det som et 
stort mål at være med at skabe liv, 
aktiviteter og nye virksomheder i 
byen.“

DeFacto lancerer i starten af 2017 
en konkurrence for studerende i 
byen sammen med Erhverv Ran-

ders og skyder 
mellem 100 og 
400.000 kroner 
i den.

„Det hele 
skal gerne ende 
med, at man 
også i Aarhus 

ser, at Randers er det perfekte sted 
med et fedt miljø, hvor det godt kan 
lade sig gøre at tjene penge.“

Da min kuglepen ikke har ADHD, 
må det blive ved en anden lejlighed, 
at jeg fortæller om DeFactos nyeste 
tiltag. En ny og helt anderledes da-
ting hjemmeside for folk med tato-
veringer og en hjemmeside og app, 
der vil revolutionere måden at købe 
hund på – og prisen for at holde den 
sund og rask hele livet. I konceptet 
indgår et samarbejde med en af 
Tysklands største grænsebutikker 
om at bringe hundefoder ud til alle 
danske hundeejere.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Derfor Randers

  JEG VIL IKKE BYTTE 

MIN ADHD FOR NOGET

  JEG SKULLE TIL NEW 

YORK FOR AT OPDAGE, 

HVOR GODT DER I 

GRUNDEN ER I RANDERS
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MAN SKAL OP I  

HELIKOPTEREN  
– FOR AT KOMME  

NED PÅ JORDEN

Fremtiden for Aarhus Airport handler ikke om flyvske 
tanker, men om at være nede på jorden og tænke 
sammenhænge.
Lufthavnsbrugere er lidt som kunderne i den lokale købmandsbutik. Vi vil 
rigtig gerne have muligheden, men vi tænker også på egne behov og kører 
gerne efter bedre tilbud.

Det er blot et af mange perspektiver, en direktør for en lufthavn må 
forholde sig til. „Det er for isoleret at se på lufthavnen alene. Man skal også 
op i helikopteren og tænke hele infrastrukturen sammen – tog, busser, fly, 
letbane og motorveje,“ siger direktør for Aarhus Airport, Peter Høgsberg.

Håber på opbakning
„Nu er det besluttet, at vi bliver her. Usikkerhed er skadeligt for virksomhe-
den og for udviklingsmulighederne. Jeg håber derfor, at Østjylland nu er klar 
til at bakke os op.“

Peter Høgsberg siger, at ingen kan forhindre nogen i at tage lufthavns-
placeringen op igen, men efter beslutningen i Aarhus Byråd om at bakke 
lufthavnen op, tror han ikke, at 
eventuel snak om andre muligheder 
eller beliggenheder længere virker 
begrænsende.

„Vi har et investeringsbehov, som 
jeg hører, man er klar til at se på, og 
det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg 
har brug for at kunne vise vores samarbejdspartnere, at vi er her, og at vi 
bliver her for at skabe en endnu bedre lufthavn for alle i Østjylland. Set med 
udviklingsøjne bliver lufthavnen stadig mere central og attraktiv, og folk i 
området Aarhus/Randers har større disponibel indkomst og rejser mere end 
gennemsnittet,“ siger Peter Høgsberg. Det handler nemlig ikke kun om at 
tælle ansigter, men også om, hvor kunderne bor, og hvor meget de rejser. 

Stor forskel på erhvervs- og privatsegmentet
Når det handler om Aarhus-København, er fly interessant for de erhvervs-
folk, der hurtigt kan komme til lufthavnen. Hurtigere end med tog eller bil til 
København, og hurtigere end til Billund eller Aalborg.

„Derfor hedder det Aalborg for dem nord for Randers, hvis de skal til Kø-
benhavn. Men tænker vi Aarhus – New York, er det pludselig også interes-
sant for folk i Aalborg.“

Men når det kommer til private, så er de klar til længere transporttid, hvis 
prisen er bedre, og de kører gerne til eksempelvis Hamborg. „Og så må vi 
ikke være blinde for, at nogle er parate til at køre til Aalborg for at parkere 
gratis.“

„Vi må forholde os til, at selvom vores lufthavn ligger lige her i østjyder-
nes baghave, så er private villige til at shoppe lufthavn, hvis billetterne eller 
for eksempel parkeringen er billigere andre steder. Det er bare væsentligt 
for Aarhus Airport, at priserne og mulighederne bliver bedre og bedre, jo 
mere alle bruger lufthavnen. Så det er investering både i stor og lille skala, 
der er brug for.“

AAR som trafikknudepunkt
„Vi kan reducere flyselskabernes risiko blandt andet ved de signaler, vi sen-
der. Det betyder noget at vise, at vi vil Aarhus, og at vi er klar til at investere. 

At vi nu i lufthavnen har ansat en 
person til at arbejde med ruteud-
vikling, er også en investering som 
giver nye muligheder. Men det tager 
tid at få flyselskaberne til at tro på, 
at vi bliver, og tro på, at vi bagefter 
er klar til at hjælpe dem med at fylde 
flyene.

Fly er i dag et naturligt transport-
middel for mange, og ifølge lufthavnsdirektøren er alternativet ikke tog, men 
bil. Men det er busser og tog, der gives støtte til.

„Det kunne være sjovt at lege med tanken om at se det hele i et større 
perspektiv. Måske kunne Aarhus Airport være et nyt trafikknudepunkt for 
fly, tog og busser – med høj frekvens til/fra Aarhus. Nogen vil få længere, 
men det vil alligevel give god mening, og helt nye muligheder. Jeg synes, 
det er vigtigt, at nogen også tør tænke tanker som disse.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

www.randersbiz.dk · december 2016

  DERFOR HEDDER DET 
AALBORG FOR DEM NORD 
FOR RANDERS, HVIS DE 
SKAL TIL KØBENHAVN

  MÅSKE KUNNE 
AARHUS AIRPORT 
VÆRE ET NYT 
TRAFIKKNUDEPUNKT FOR 
FLY, TOG OG BUSSER
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Falck lever af at gøre gode forret-
ninger. Folk fra Nigeria var for to år 
siden sammen med nogle direk-
tører fra Falck i Randers og så den 
kemikaliefabrik, som leder af Falcks 
Uddannelsescenter Langvang i Ran-
ders, Henrik Peder Pedersen havde 
lavet på øvelsesområdet.

Et øvelsesområde der også tæller 
et sammenstyrtet indkøbscenter, en 
sammenstyrtet bro, et nedstyrtet fly 
– og meget andet.

God efterkritik giver bonus
Jeg blev koblet på et projekt, som 
Nigeria efter besøget købte af Falck 
– og har i den forbindelse været i 
Nigeria tre gange,“ fortæller Henrik 
Peder Pedersen.

Han laver også kurser i Randers 
for udenlandske redningshold. Før-
ste gang var i maj 2015. Den gode 
efterkritik er givetvis en af flere 
grunde til, at Falck har vundet et nyt 
EU-udbud og nu i december igen er 
værter for internationale rednings-
hold i Randers.

I forhold til mange andre handels-
varer er det svært at markedsføre en 
katastrofe – en fiktiv katastrofe.

„Vi vil rigtig gerne arrangere 
endnu flere øvelser for udenlandske 
regningshold, og den bedste mar-
kedsføring får vi via de oplevelser og 
erfaringer, som de besøgende har 
med hjem – og deler med andre. Vi 
skal simpelthen gøre det så godt og 
realistisk som overhovedet muligt.“

Alt det som man normalt tænker 
ind i at give gæster gode oplevelser 
er parkeret et sted så langt væk, at 
end ikke julemanden kommer der.

„Vi iscenesætter øvelsen til 
mindste detalje, sørger for lidt olie til 
opvarmning af teltene – og for vand. 
Ikke nødvendigvis rent vand – men 
vand.“

Alt andet medbringer rednings-
holdene selv – det handler om 
40-50 tons udstyr, mad og rednings-
hunde m.m. for hvert af holdene fra 
henholdsvis Hviderusland, Frankrig 
og England.

De medbringer udstyr svarende 
til 14 dages behov – øvelsen for de 
cirka 140 personer og 12 rednings-
hunde varer dog kun fra torsdag 8. 
december til søndag 11. december.

Jordskælv og tsunami
Scenariet er, at Langvang er et 
mellem østligt land ramt af et 

Erhvervsudvikling

En del af Falcks forretningsgrundlag er at 

sælge realistiske katastrofeøvelser til udlandet.

Daglig leder Henrik Peder Pedersen, Falcks Udannelsescenter Langvang
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jordskælv og en tsunami. De lokale 
myndigheder i midtbyen af Randers 
er overbebyrdede og beder Europa 
om hjælp.

Torsdag tjekker redningsholdene 
ind ved den fiktive grænse i Hadsten 
og møder politi, kontrol og hjemme-
værn.

Omkring 
100 danskere 
er involveret i 
katastrofen, og 
i ruinerne på 
Langvang står 
to dramaskoler 
og frivillige for 
rollespillet med 
døde, begra-
vede, sårede og folk som savner 
pårørende m.m.

„Der er ingen drejebog, for 
rednings holdene bestemmer 
udviklingen – slår de lejr først, eller 
rekognoscerer de først. Vi ved ikke, 

hvornår vi skal lave spillet, eller hvad 
vi skal.“

Nye muligheder i  
recertificeringer
Henrik Peder Pedersen har levet en 
stor del af sit liv ved Falck og har 

været frivillig i 
35 år, efter at 
han startede 
som 15-årig. 
Han har også 
været frivillig 
teamleder på 
et af de danske 
redningshold.

Han står for 
indretningen af 

øvelsesområdet, som blandt andet 
laves af fejlelementer fra Fårup 
Beton.

„Vi har også lavet rigtigt meget af 
de 660 tons elementer, vi fik fra en 
nedlagt lagerbygning i Grenaa. Jeg 

tegner og fortæller, og så laver vi 
ruinerne sammen.“

Hvad den aktuelle øvelse ikke til-
fører lokalområdet af ekstra indtægt 
for byens øvrige erhvervsliv opvejes 
af årets mange andre kurser med 
danske deltagere, som blandt andet 
betyder cirka 2.500 årlige hotelover-
natninger i Randers.

„Alle landes redningshold skal 
recertificeres hvert femte år, og vi 
arbejder for, at de europæiske lande 
også bruger Langvang til det.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Erhvervsudvikling

DET KUNDERNE EFTERSPØRGER ER EN 

KATASTROFE

  DEN BEDSTE 

MARKEDSFØRING FÅR VI 

VIA DE OPLEVELSER OG 

ERFARINGER, SOM DE 

BESØGENDE HAR MED 

HJEM
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Drømmen om en rød MG 
fødtes i en 11-årig avisdreng 
for mange år siden.

Torben Hansen er født i Gassum. 
Som 11-årig gik han med aviser i 
lokalområdet – 
blandt andet til 
kunstmaler Knud 
Horup.

„En lørdag 
så jeg ham siddende i den flun-
kende ny MG, han lige havde købt,“ 
fortæller Torben Hansen ved bordet 
hjemme i privaten i Vorup.

Siden den dag levede drømmen 
om MG’en – og en dag rykkede 
drømmen pludselig meget nær-
mere.

Skulle lige snakke med konen
Torben Hansen er den ene af to 
indehavere af Combi-Industri A/S 
i Randers, som blandt andet laver 
stålskabe og industrihegn.

„En mand i Stensballe havde 
bestilt mig til at lave noget hegn, og 
på et tidspunkt viste han mig de 50 
gamle biler, der stod i kælderen.“

„Er der nogle af dem, du kan 
bruge,“ spurgte han.

„Næ, det tror jeg ikke. Men den 
røde MG, du kom kørende i, den er 
jeg til gengæld meget interesseret i.“

Han lod dog ikke til at have planer 
om at ville sælge MG’en.

„Men en dag 
ikke så længe 
efter sagde han 
til mig, at han nu 
havde snakket 

med konen – og at jeg kunne købe 
den, når de havde været en tur i 
England og Skotland i bilen.“

Da de var hjemme fra turen igen, 
ringede han – og kort efter var hand-
len en realitet.

Bilen kom til 
Danmark i 1991, 
og da den 5. 
maj 2003 blev 
sat af i Torben 
Hansens indkørsel, var det samtidig 
barnedrømmen, der gik i opfyldelse.

„Jeg havde ikke liiige nået at for-
tælle min kone om MG’en. Men hun 
blev heldigvis mindst lige så glad 
for den, som jeg er. MG’en er vores 
fælles projekt.“

På farten i godt vejr
Indmeldelsen i MG Carclub Dan-
mark er dateret 24. juni samme år, 
og alt efter vind og vejr kører MG’en 
nu 3-4.000 km om året.

I godt vejr er den nogle gange at 
se på plænen ved Sparekassen på 
Tronholm, hvor 20-30 gamle biler 
sætter hinanden stævne onsdage i 
sommerhalvåret.

„Vi har gasgrill og pølser med – og 
alkoholfrie drikke. I sommer var vi i 
fem biler på en 3-dages tur til Fanø, 
og mens bilerne fik sig en pause, 
benyttede vi lejligheden til selv at 
„tanke lidt op“ og besøgte blandt 
andet Fanø Bryghus.“

Næste tur er 
allerede planlagt 
– og går i august 
2017 til Lange-
land.

„Jeg er livsny-
deren i MG’en og piller ikke selv i 
den. Jeg sørger for benzinen, mens 
vennerne i MG klubben hjælper med 
det praktiske.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

 BARNEDRØMMEN 
HOLDER I DAG I GARAGEN

  MG’EN ER VORES 

FÆLLES PROJEKT

  JEG ER LIVSNYDEREN 
I MG’EN OG PILLER IKKE 
SELV I DEN
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Udskældt affaldsgebyr forsvinder
Et lille administrationsgebyr for erhvervsaffald 
på 240 kroner om året har skabt bøvl for både 
virksomheder og Randers Kommune. Nu har 
Randers Byråd besluttet at afskaffe gebyret. Der 
vil ikke blive opkrævet gebyr for 2016 og fra 2017 
og frem er gebyret fastsat til 0 kroner.
Reglerne for affaldsgebyr er fastlagt af Miljø-
ministeriet, og gebyret er blevet opkrævet for at 
dække omkostninger af administrativ karakter, 
som ikke kan knyttes til de enkelte affaldsord-
ninger. På den baggrund har Randers Kommune 
i  perioden fra 2010-2016 opkrævet omkring 
800.000 kroner hos 3.400 virksomheder om året.

Fødevarer og industri får hjælp
En indgået aftale om partnerskab mellem Busi-
ness Region Aarhus og det Regionale Arbejds-
markedsråd i Østjylland, skal sikre nemmere 
adgang til flere medarbejdere og udveksling af 
viden. Det vil styrke udviklingen i de 12 østjyske 
kommuner.
Aftalen skal sikre, at virksomhederne på tværs 
af kommunerne får hjælp til at finde arbejdskraft 
med de kompetencer de har brug for. Det gælder 
især for industrivirksomhederne. Samtidig 
skal fødevarevirksomhederne kobles sammen 
og sikres et bedre overblik over ny viden fra 
forskning.

Gode takter på boligmarkedet
Mens de seneste måneder har budt på spekulati-
oner om boligbobler og opbremsning i markedet, 
tiltrækker Randers Kommune stadig købelystne 
boligsøgende. Det lokale boligmarked holder 
nemlig formen og de høje salgspriser, viser nye 
tal fra Boligsiden.dk.
Hos Sparekassen Kronjylland i Randers, der 
rådgiver kunder om boligkøb, ser man positivt på 
udviklingen på Randers’ boligmarked
„Der har jo været stor fokus på udviklingen på 
bolig markedet omkring hovedstaden og i Aarhus, 
så det er naturligvis godt at se, at de positive 
takter også gælder resten af landet og særligt 
Randers. Ser man på den procentvise udvikling, 
er vi rigtig pænt med, og de randrusianske villaer 
bliver solgt både hurtigere og til højere priser end 
sidste år,“ siger Jens Brix, der er områdedirektør i 
Sparekassen Kronjylland.

Ny strategi fra Danish Crown
Verdens største eksportør af svinekød, Danish 
Crown, har offentliggjort deres nye strategi frem 
mod 2021, der på fundamentet af deres råvarer 
vil opbygge en solid og global fødevarevare-
virksomhed, der fokuserer målrettet på produk-
tion af højkvalitetsfødevarer. Strategien har fået 
navnet 4WD, som kan – og skal – læses som 
både „forward“ og „four-wheel drive“.
„Overordnet set er det en offensiv strategi, der 
skal gøre en stærk virksomhed endnu stærkere 
og sikre, at koncernen hele tiden kan vælge den 
retning, der tjener vores ejere og kunder bedst 
uden unødig hensyn til vejenes beskaffenhed 
 eller traditioner,“ siger Group CEO Jais Valeur.

MG A 1959 model 1600 Capriolet
Teknik: 4 cyl.
 92 hk
 850 kg
 4 gear
 Dobbelt SU karburator
Har fået ny 1622 motor for 8 år siden
– den gamle havde kørt 80.000 miles

www.randersbiz.dk · december 2016
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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

www.tradium.dk

UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE

Udvikling i LEDELSE

Modul 1: Det personlige lederskab
AMU-kursus: 47750
Medarbejderinvolvering i ledelse. (3 dg)
Dato: 21.-23. februar 2017

Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj
AMU-kursus: 47751 
Kommunikation som ledelsesværktøj, (2 dg)
AMU-kursus: 47754 Mødeledelse, (1 dg)
Dato: 21.-23. marts 2017

Modul 3: Håndtering af konflikter
AMU-kursus: 47752 Lederens konflikthåndtering 
og vanskelige samtaler, (2 dg)
Dato: 25.-26. april 2017

http://www.erhvervsgrunde.randers.dk
http://www.tradium.dk
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Højere grænse for sikkerhedsstillelse
Det bliver fremover lettere for mindre og mellem-
store virksomheder at byde ind på arbejdsopgaver 
for kommunerne i Østjylland. De 12 østjyske 
kommuner i Business Region Aarhus er nemlig 
blevet enige om, at virksomhederne først skal 
stille økonomisk sikkerhed for en opgave, når 
entreprise summen overstiger en million kroner. 
„Det kommer alle østjyske virksomheder til gode 
– uanset virksomhedens størrelse. Det er en 
tidskrævende og dyr proces at stille økonomisk 
sikkerhed for opgaver, og for mindre virksom-
heder har det også haft betydning for, om de 
overhovedet kunne byde på en opgave,“ siger 
Klaus Jacobsen, direktør for murerfirmaet Ras-
mus Jacobsen i Grenaa.

144 flere læreplads-aftaler
Inden længe bliver der lidt flere unge ansigter 
at se på byggepladser i Østjylland. 948 unge på 
uddannelser i bygge- og anlægsbranchen har i år 
fået tilbudt en læreplads i Region Midtjylland. 
„Det er et tegn på, at også de små, lokale hånd-
værksvirksomheder, som der er klart flest af, nu 
også kan mærke, at det går fremad. Der kommer 
flere ordrer ind fra privatpersoner, som igen tør 
få renoveret deres bolig, malet og gjort ved. En 
nogenlunde fyldt ordrebog er en forudsætning for, 
at en mester kan give lærlingen nok opgaver og 
udfordringer,“ siger formand for Dansk Byggeri 
Østjylland Michael Ancher.

Skattesnydere udelukkes
Virksomheder, der ikke betaler den skat, de skal, 
eller medvirker til skatteunddragelse, får fremover 
ikke mulighed for at byde på opgaver fra Randers 
Kommune. Kravet vil gælde alle virksomheder, 
der leverer finansielle tjenesteydelser og i andre 
aftaler, hvor det er relevant. 
Det betyder, at virksomhederne fremover på 
tro og love skal erklære, at de ikke er dømt for 
skatteunddragelse eller medvirken hertil, når de 
sender tilbud på en opgave, som kommunen har 
sendt i udbud.
Randers Kommunes skattekrav til virksomhe-
derne vil komme til at gælde i hele kontrakt-
perioden. Det vil sige, at kommunen kan opsige 
kontrakten, hvis en virksomhed bliver dømt for 
skattesnyd midt i en kontraktperiode.

178.000 nye boliger
Vi bliver flere danskere, og vi klumper os sam-
men i byerne. Ifølge en analyse fra Dansk Byggeri 
 bliver der behov for at bygge flere boliger frem 
mod 2025, især i byerne. I Randers er status for 
2016 at kommunens 97.520 indbyggere råder 
over 46.559 boliger. Med en vækst frem til 2025 
på 5.455 indbyggere bliver der behov for yderli-
gere 3.423 boliger.
Store dele af tilflytningen sker til områder, hvor 
befolkningen i forvejen bor på færre kvadratmeter 
per person. I gennemsnit har borgere i yderområ-
derne i dag 20 kvadratmeter mere til rådighed per 
person end personer, der bor i hovedstaden.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Vi ønsker alle 
læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul  
og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2017

GLÆDELIG JUL OG  
GODT NYTÅR
– vi ser frem til godt  
samarbejde i 2017

BDO i Randers
Thors Bakke 4, 2., Box 4002, 8900 Randers C www.BentzenPapirisolering.dk · Tlf. 4093 6502

tlf. 71 999 772
www.DOKUPARtNER.dk

GREFTA TRYK A/S

RANDERS-AUTOINDRETNING.DK

Ring Djursland70 11 10 10 · www.tradium.dk

CO4 Maskinfabrik A/S
Bogensevej 9B · 8940 Randers SV
Tlf. 8643 3232 · www.co-4.dk

Tlf. 8642 8560 · www.hans-kirk.dk

http://www.bdo.dk
http://www.bentzenpapirisolering.dk
http://www.dokupartner.dk
http://www.grefta.dk
http://randers-autoindretning.dk
http://www.ritek.dk
http://www.tradium.dk
http://www.vam.dk
http://www.co-4.dk
http://www.hans-kirk.dk
http://www.mercatus.dk


Morten Arnesen er leder af Nordisk 
Film Biografer i Randers, sidder med 
som medarbejderrepræsentant i 
Nordisk Film Biografers bestyrelse 
– og blev i foråret 2015 formand for 
Randers City – blandt andet.

Han kom til Randers efter at have 
været leder af Palads i København 
og nævner især tre grunde til skiftet, 
hjem til rødderne, være med til at 
bygge byens nye biograf, og gerne 
tættere på alle facetter i modsæt-
ning til Palads, hvor der mere var 
tale om stordrift.

„Jeg har haft den store oplevelse 
at få tvillinger to gange og har hele 
tiden vidst, at indtil de mindste blev 
seks år ikke skulle med i for meget,“ 
fortæller Morten Arnesen. „Jeg 
blev formand for 
Randers City, da 
jeg følte at have 
kræfterne til det 
– og savnede 
udfordringer. 
Men jeg ville 
gerne klædes 
bedre på til at 
løse formandsopgaven og meldte 
mig derfor til Tradiums bestyrelses-
uddannelse.“

På kurset deltog også Frank 
Hansen fra Ønskebørn, der ligele-
des sidder med i cityforeningens 
bestyrelse.

Gav rigtig meget
„Jeg brugte cityforeningen som 
case i løbet af kursets ti dage over 
to en halv måned, og det gav bare 
rigtig meget.“

Morten Arnesen mener, at alt 
for få kender værdien af et sådant 
kursus og springer med på det.

„Det var en virkelig berigende op-
levelse at lære om formandspostens 
omfang og få sat ord på funktio-
nerne. Bestyrelsesarbejdet skal ikke 
blot være en „tantefunktion“. Det 
skal flytte noget.“

Uddannelsesforløbet kom vidt 
omkring – fra at lave forretningsor-
den og rammer 
for bestyrelsens 
arbejde til forde-
ling af arbejds-
rollerne – og 
medlemmernes rolle og „fodring“ af 
bestyrelsen.

„På uddannelsen underviste også 
advokater, hvilket gjorde, at vi bag-
efter måtte ændre cityforeningens 
vedtægter for at tydeliggøre for-
eningens ansvar og forpligtelser. Vi 
havde også en kæmpe opgave med 
at afstikke rammerne i bestyrelsen, 
men jeg var klædt bedre på til at 

forklare hvorfor 
– både juridisk 
og på andre om-
råder. Vi var nu i 
stand til at hæve 
overliggeren.“

Morten 
Arnesen siger, 
at uddannelsen 

også giver en meget større forstå-
else for, hvad der kræves af både tid 
og ansvar.

Randers som lysets by
„Cityforeningen har sammen med 
Visit Randers, Randers Handelsråd 
og Erhverv Randers nu dannet Fo-
rum Randers for at bruge de stærke 
mennesker og hinandens synergier 
– for Randers’ skyld.“

Forum Randers arbejder blandt 
andet med at markedsføre Randers 

som lysets by, udvikle byrum, øge 
antallet af tilflyttere og skabe et 
flodbad i Randers.

Morten Arnesen er p.t. skrevet op 
til et kursus om forretningsforstå-
else, som mange efterspørger ved 
forskellige lejligheder – men bare 
„glemmer“ at melde sig til, så det 
er svært at få fyldt op.

„Det handler om efter måske ti 
år i en bestyrelse at turde stille sig 

op og sige, at 
jeg gerne vil 
blive bedre til 
økonomi og 
ledelse. Jeg har 

aldrig været bleg for at melde ud 
og erkende, at det her kan jeg ikke 
finde ud af. Hvad gør jeg?“

Morten Arnesen har ikke gen-
nemført en egentlig uddannelse for 
at varetage lederjobbet i biografen 
men har uddannet sig hen ad vejen.

„Jeg ser min „glæde og vildskab“ 
som noget positivt, men det kræver 
også struktur og faste rammer for 
at trives. Mens nogle vælger at 
springe ud fra broen og forsøge 
at bygge vingerne på vejen ned, 
vælger andre at have manualen 
med og være forberedt. Min far 
har opvokset mig med „Vi springer 
ud fra broen og bygger vingerne 
på vej ned“. Jeg har erfaret, at en 
plan eller manual sikrer kvaliteten af 
landingen.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Biografleder har haft 

stort udbytte af Tradiums 

bestyrelsesuddannelse.

SPRANG PÅ UDDANNELSE  
DA TIMINGEN PASSEDE
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  JEG VILLE GERNE 

KLÆDES BEDRE 

PÅ TIL AT LØSE 

FORMANDSOPGAVEN

  VI VAR NU I STAND TIL 

AT HÆVE OVERLIGGEREN



SPRANG PÅ UDDANNELSE  
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Direktør Morten Arnesen, Nordisk Film Biografer i Randers
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KLUMME – ADVOKAT

I de seneste år er det blevet mere 
og mere populært for virksomheder 
at etablere whistleblower-ordninger, 
og antallet af etablerede ordninger 
er steget betragteligt. En del af 
ordningerne er dog etableret som 
følge af lovkrav. Eksempelvis har det 
været et lovkrav siden 2014, at alle 
finansielle virksomheder underlagt 
tilsyn af Finanstilsynet skal have en 
whistleblower-ordning. Revisorer 
skal have etableret en intern whist-

leblower-ordning 
pr. 1. januar 

2017, og 
forplig-
telsen 
for ad-
vokater 
følger 
efter til 
medio 
2017.

Men hvad er en  
whistleblower-ordning?
En whistleblower-ordning er et 
særligt indrettet system, hvor det er 
muligt for personer med tilknytning 
til virksomheden – eksempelvis 
ansatte – at foretage indberetning 
af oplysninger om personer med 
tilknytning til virksomheden, f.eks. 
ansatte, bestyrelsesmedlemmer 
m.v. Indberetninger kan som ud-
gangspunkt kun omfatte oplysninger 
om strafbare forhold eller andre rent 
private forhold.  Der kan som ud-
gangspunkt kun ske indberetning i 
tilfælde, hvor der er tale om alvorlige 
forseelser – eller mistanke herom – 
der kan få betydning for virksomhe-
den som helhed, eller som kan have 
afgørende betydning for enkelt-
personers liv eller helbred. 

Med andre ord sigter de interne 
whistleblower-ordninger som 
virksomheder kan etablere, på at 
lovovertrædelser kan indberettes, 
herunder også uregelmæssigheder 
omkring regnskabsførelse, bestik-
kelse, bedrageri, brud på arbejds-
sikkerhed, miljøforurening m.v. Min-
dre alvorlige forseelser kan derimod 
som udgangspunkt ikke indberettes 
gennem en whistleblower-ordning, 
eksempelvis tilfælde af mobning, 
samarbejdsvanskeligheder, fravær. 
Sådanne forhold må indberettes 
gennem de almindelige kommunika-
tionsveje i virksomheden.

Når der sker en anmeldelse eller 
indberetning gennem en whistleblo-
wer-ordning, er det virksomheden 
selv, der i første omgang selv efter-

forsker sagen og vurderer, om der 
er realitet i anmeldelsen eller 

indberetningen. Vurderes 
det på baggrund af 

indberetningen, at 
der er sket en 

lovovertræ-
delse, vil 

sagen typisk blive politianmeldt til 
videre efterforskning.

Hvorfor etablerer virksomheder 
whistleblower-ordninger?
De frivillige whistleblower-ordninger, 
der etableres, er ofte begrundet i, 
at virksomheden har en iboende 
interesse i at modtage indberetnin-
ger om uregelmæssigheder, der 
kan skade virksomheden. Et særligt 
argument for at vælge whistleblo-
wer-systemer som instrument er, 
at indberetning kan ske anonymt. 
Anonymiteten skal dog tages med 
et gran salt, idet det i nogle tilfælde 
kan være muligt at identificere 
indberetteren ud fra oplysningernes 
indhold og karakter, uanset indberet-
teren ikke har oplyst sin identitet.

Der gælder særlige krav til 
etablering af whistleblower-
ordninger
Driften af en whistleblower-ordning 
omfatter som et naturligt element, 
at det må forventes at virksomhe-
den kommer til at behandle person-
oplysninger af følsom eller privat 
karakter. Whistleblower-ordninger 
skal derfor etableres i overensstem-
melse med persondatalovens ge-
nerelle regler og efter Datatilsynets 
retningslinjer.

I praksis vil det sige, at førend 
en whistleblower-ordning kan 
etableres, så skal virksomhedens 
personaleadministration anmeldes 
til og godkendes hos Datatilsynet, 
ligesom whistleblower-ordningen 
skal anmeldes og godkendes. Med 
godkendelserne følger en række 
krav, som skal overholdes af virk-
somheden, i forhold til sikkerhed 
og behandlingen af de modtagne 
oplysninger gennem whistleblower-
ordningen.

Flere virksomheder overser det 
forhold, at der efter de persondata-
retlige regler stilles særlige krav til, 
hvilke oplysninger medarbejdere i 
virksomheden skal modtage i forbin-
delse med whistleblower-ordningen.

Det må derfor altid anbefales, at 
der søges konkret juridisk rådgivning 
ved en specialist indenfor området, 
inden en whistleblower-ordning 
etableres.

Af advokat (L) og partner Søren Wolder,  
DAHL Advokatfirma, www.dahllaw.dk

WHISTLEBLOWER-ORDNINGER



An International
Associate of Savills

Nybolig Erhverv
Randers/Viborg/Skive

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

Julen nærmer sig...
Vi har travlt og 2016 har indtil nu været et godt år for
erhvervsejendomme, og investorerne forventes at øge
deres beholdninger inden årets udgang.

Skal du købe eller sælge en erhvervsejendom, har du
planer om at investere, brug for en vurdering eller og
kompetent rådgivning?

Kontakt os på tlf. 7020 3911

Sag 6381Projektejendom.

Randers SV - Vorup Boulevard 33
For Randers Kommune udbydes
tidligere Vorup Skole samt 2
grundarealer til boligbyggeri ved til-
budsgivning. Skolebygningen kan
anvendes til beboelsesformål, ple-
jeformål, klinikformål, kontorfor-
mål og andre lign., eller kombinati-
oner heraf. For nærmere informati-
on kontakt Nybolig Erhverv.

TIL SALG

SOLGT

Sag 7669Butik.

Randers C - Tårngade 5 st.
Særdeles præsentabelt, regulært og velbelig-
gende, detailbutik i Tårngade. Lejemålet har
to store facadevinduer fra gulvniveau og bred
indgangsdør. I nærområdet er Modecenteret,
Nü-Women og Botex.

TIL LEJE

UDLEJET

Sag 7684Butik.

LIGNENDE SØGES.

Randers C - Adelgade 4 st. th.
Butikslokale med store facadevinduer belig-
gende i midtbyen, tæt på Thors Bakke og gå-
gaden. Ejendommen og lejemålene er ny-
istandsat for ca. 10 år siden.

TIL LEJE

UDLEJET

http://nyboligerhverv.dk/randers
mailto:8903@nybolig.dk
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COMEBACK  
OG RUTINE  
 BAG STÆRKT ADVOKATTEAM

Advokat (L) og partner Niels Arevad Munch, Sønderby Legal



www.randersbiz.dk · december 2016 19Advertorial

De tre advokater bag det nye 
advokatfirma Sønderby Legal, Per 
Hansen, Hans Sønderby og Niels 
Arevad Munch arbejdede sammen i 
Randers i nogle år på begge sider af 
2000, så derfor var Randers det na-
turlige valg for „hjemmebanen“, da 
Sønderby Legal åbnede 1. oktober.

Mens Per Hansen og Hans Søn-
derby fortsatte karrieren i Randers, 
er Niels Arevad Munch tilbage efter 
mange år i Aarhus. Det er især 
inden for entrepriseret, ejendomme 
og projektudvikling, at han som den 
„nye spiller“ i Randers forstærker 
byens nye advokat-team.

På banen i både ind- og udland 
Sønderby Legal har et stort netværk 
af udenlandske advokater og er med 
i verdensomspændende samar-
bejder – og frygter ikke kampe på 
udebane.

„Udlandet er 
faktisk også en 
slags hjemme-
bane for os. Vi 
har valgt at være 
erhvervslivets 
advokater i både 
ind- og udland 
og tager derfor kun ejendomshand-
ler og byggerier for private. Det vi 
ikke ved noget om, sender vi videre 
til andre.“

Niels Arevad Munch fortæller 
videre, at Sønderby Legal eksem-
pelvis har en del landmænd blandt 
klienterne og har vundet mange 

sager for dem i EU, blandt andet 
den såkaldte Randzonesag.

„Meget er i dag grænseoverskri-
dende, så det må vi også være. Vi 
tænker ikke så meget på den lokale 
konkurrence 
med advokatfir-
maer i Randers-
området, men 
ser os mere som 
konkurrenter til 
landets største advokatfirmaer.“

Og tanken om en plads på bæn-
ken ligger fjernt.

Ikke bange for nogen
„Vi er ikke bange for nogen, hverken 
myndigheder eller andre store spil-
lere og tager gerne en kamp med 
stat/kommune, som vi har haft 
mange sager med. Vi sidder ikke 
bare på bænken og kommer med 
gode råd men har foden inde på 

banen, og det 
fungerer faktisk 
ret godt at være 
12 på banen i 
stedet for 11.“

Med fødderne 
godt plantet i 
den jyske muld 

nyder Niels Arevad Munch udsigten 
til Randers Fjord fra kontoret på 
Tronholmen i Randers.

„Vi er 20 ansatte på vores tre 
kontoradresser i henholdsvis Havne-
gade i Aarhus, Havnegade i Køben-
havn, og her på Tronholmen. Vandet 
er som et symbol på vores geogra-

fiske spredning, og vores tilgang til 
alle steder Danmark og i udlandet.“

Mange fælles værdier
Da Randers Freja i begyndelsen af 

dette årtusinde 
var på randen 
af konkurs og 
deraf følgende 
nedrykning til 
Danmarksserien, 

var Per Hansen en blandt flere, som 
trak i de økonomiske tråde.

Det lykkedes med en sidste øje-
bliks feberredning at skabe grundla-
get for Randers FC ved at samle de 
lokale moderklubber om den fælles 
sag.

Og netop det at tage imod 
udfordringerne for også at kæmpe 
i modgang, er noget, som de tre 
advokater har taget med sig fra 
sportens verden. 

„Vi har nok altid følt og tænkt, 
at samarbejdet ikke var forbi, og at 
vi en dag ville finde sammen igen. 
Vi har mange fælles værdier og 
fungerer godt som hold. Vi stoler på 
hinanden og trækker os ikke tilbage 
på banen eller stikker af i modgang. 
Vi står imod, uanset hvor meget 
det blæser – også i modvind. Og så 
er vi selvfølgelig stadig sponsor for 
Randers FC.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Comeback og mange års rutine bag ægte holdånd i nyt advokat-

trekløver på Tronholmen i Randers.

  VI ER IKKE BANGE 

FOR NOGEN, HVERKEN 

MYNDIGHEDER ELLER 

ANDRE STORE SPILLERE

  VI ER SELVFØLGELIG 
STADIG SPONSOR FOR 
RANDERS FC
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For 15 år siden startede Lone Drewes webbureauet 
Infoserv på fritidsbasis sammen med Martin Skov. Hun 
er idéudvikleren og ved ikke noget om programmering.

„Det jeg laver på arbejde og i fritid skal betyde noget 
for mig. Et hvilket som helst møde med en bekendt el-
ler en fremmed er godt, når det betyder noget,“ fortæl-
ler Lone Drewes.

„Jeg har altid været god til at 
snakke – og elsker at lytte. Det 
giver SÅ meget. Jeg tager hel-
lere toget end bilen til Aarhus. 
Når jeg kommer frem, har jeg 
altid lært noget nyt – sammen 
med andre.“

Pludselig var børnene der
Børnene var ikke planlagt, men lige pludselig var de der 
– én på syv år og tvillinger på fire år.

„Jeg var med i mange erhvervsrelaterede bestyrel-
ser og havde ikke planlagt at skulle være mor. Jeg gik 
ikke på barsel og var klar til at møde på arbejde dagen 
efter den første fødsel. Jeg fortsatte i samme tempo 
med Line på armen, og skulle først finde ud af, hvordan 
det var at være mor.“

Så kom tvillingerne.
„Da Markus og Albert kom, blev livet lavet om, men 

jeg har aldrig bagt boller. Jeg KAN ikke lave mad, og 
børnene vil kun have fars kødgryde. Jeg har løbet 
mange maratoner, men både løb og bestyrelsesposter 
og andet måtte vige til fordel for børn og familie.“

Ord er vitaminer til sjælen
Lone snakker, og det går stærkt. Hun siger også, at ord 
forandrer verden og er vitaminer til sjælen.

„Vi ligger under for hinanden på blandt andet de 
sociale medier, hvor det er nemt at sammenligne sit liv 
med andres – utilsigtet. Men 
det betyder noget at fortælle 
med egne ord.“

Hun har altid været fascineret 
af citater og har citatfabrikken.dk, hvor man gratis kan 
abonnere på citater. 

„Siden sommerferien er jeg stået op kl. 04.30 for at 
arbejde med citatfabrikken. Det giver så meget mening 
og er så berigende, at folk bruger det.“

Drivkraften ligger ikke mellem ørerne – men i hjertet.
„Målet er, jeg i 2017 har den danske hjemmeside 

med flest citater og ligger nr. 1 på Google. Citater er 
mit golfspil – det som jeg nyder at bruge tid på.“

Okay at grine af livet
Lone elsker opera. „For mig handler opera ikke om at 
flygte fra hverdagen, men at tage noget andet til mig. 
For jeg elsker også hverdagen, og det er da fantastisk, 
at det også kan give mening at smøre madpakker.“

For Lone er det også okay at grine af livet og gøre 
noget skørt uden at planlægge 
det, som at gå baglæns til 
børnehaven sammen med 
børnene.

„Det er også typisk, at jeg 
får vendt vrangen ud på mit 
tøj eller bevæger mig ud 
uden sko på. Jeg 
tænker ikke over 

det, når bare jeg har det godt. Min far 
har også lært mig at være taknemlig for 
de små uheld. Da vi havde indbrud og 
min mand nåede at råbe tyven an, tænkte 
jeg på, hvor godt det var, at han ikke blev 
slået ned. Og da min cykel for ikke så længe si-
den blev stjålet, brugte jeg ikke tid på at ærgre mig, 
men glædede mig til at få en ny.“

På tur med far
Sammen med sin far forsøger Lone for tiden at 
finde ud af, hvad der får os til at føle os heldige.

„I 2017 tager vi rundt i landet og holder 
foredrag om det. Og jeg glæder mig. Far er en 
utrolig god fortæller, og lige så vild med citater, 
som jeg er.“

Hvert år samles hele familien til det årlige 
familieforedrag og bænkes i køkkenet, mens fa-
deren fortæller til „overhornblæserens tipolde-
børn“.

„Det er historien, som han er ved at skrive 
ned til mine børnebørn, 
en generation vi endnu 
ikke kender. Det er fanta-
stisk.“

Som en modsætning til det fortællende er Lones 
mor til det visuelle, og har kunsten og maleriet som 
levebrød.

„Familien er bestemt ikke kedelig.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

LONES LIV SKAL  

BETYDE NOGET

  DA MARKUS OG ALBERT 

KOM, BLEV LIVET LAVET 

OM – MEN JEG HAR ALDRIG 

BAGT BOLLER

  CITATER ER MIT GOLFSPIL
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Lone Drewes 

grundholdning er, at det 

som laves på arbejde og 

i fritid alt sammen skal 

betyde noget.

Idégenerator Lone Skou Drewes, Webbureauet Infoserv
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Axacon A/S
Axacon er blevet tildelt the 
Nordic Business Award 2016 
af det internationale CV Maga-
zine. De er blevet tildelt prisen 
indenfor kategorien Best 
Danish Software Company 
2016 & Award for Innovation 
in Warehouse Management 
Software.

Mols-Linien
Rederiet har i årets første tre 
kvartaler overførte 883.024 
personbiler, hvilket er 9,7 pct. 
flere end i samme periode 
sidste år. I samme tidsrum 
voksede antal overførte per-
sonbilsenheder, hvor lastbiler, 
busser og andre køretøjer er 
inkluderet og omregnet, med 
7,2 pct. til 993.654 enheder. 
Antallet af passagerer vok-
sede fra 2 mio. til 2,1 mio.

Bistroteket ApS
Restauranten i Rosengade 
har vundet Den Danske 
Spiseguide’s titel som Årets 
Frokostrestaurant. De to ejere 
Johanne Ægidiusen og Peter 
Nøhr driver restauranten efter 
devisen: Her er stemningen 
og maden uprætentiøs og 
personlig.

Campen Auktioner A/S
Auktionshuset er blevet nomi-
neret til den store europæiske 
pris Das Goldenes Klassik-
Lenkrad i kategorien Fund 
des Jahres, som blandt andet 
bilmagasinet Auto Bild Klassik 
står bag. På det efterfølgende 
awardshow på BMW Welt i 
München, løb en GM-Futurli-
ner bus af med sejren.

Regionshospitalet Randers
Ud af 40 nominerede var det 
Akutafdelingen og Patientkøk-
kenets idé, der vandt årets ini-
tiativpris, som regionsrådet i 
Region Midtjylland har uddelt. 
Prisen blev givet for den mad-
pakkeordning, de to afdelinger 
i fællesskab har udviklet, og 
som nu tilbydes alle patienter, 
der udskrives fra hospitalet.
Ingen skal komme hjem fra 
hospitalet til et tomt køle-
skab og derfor tilbydes alle 
patienter, som bliver udskre-
vet, at de kan få en madpakke 
med hjem. Initiativprisen blev 
modtaget af afdelingssygeple-

jerske Birthe Husted, cheføko-
noma Mona Carøe Jensen og 
økonoma Ulla Høegh Ander-
sen. 

DanDomain A/S
I forbindelse med Microsofts 
Partner Award er DanDomain 
blevet tildelt prisen som Årets 
Cloud Solution Provider af 
Microsoft. DanDomain tilskri-
ver selv den cloud-baserede 
løsning Office 365 en stor del 
af æren for valget.

Poul M 
Frisørmester Poul M er blevet 
kåret til Årets Læreplads 2016 
af Tradium. Kåringen er sket 
efter indstilling af frisørelev 
Rikke Bank: „Frihed, ansvar 
og plads til forskellighed er 
de første tre ord, der falder 
mig ind, når jeg skal beskrive, 
hvorfor lige netop min lære-
plads er den bedste. Poul har 
110 frisører ansat i 19 butik-
ker, hvoraf cirka 30 er elever. 
Dermed kan man sige, at Poul 
tager et stort uddannelses-
ansvar inden for en branche, 
hvor mestrene desværre tit 
fravælger elever. Poul bidra-
ger dermed til, at nye dygtige 
frisører kommer til, og at 
vores fag ikke uddør.“

Tømrermester A/S
Direktør og tømrermester 
Mads Stadsgaard og hans 
otte medarbejdere er nomi-
neret til Arbejdsmiljøprisen 
2016. Det er sket efter en 
større indsats hvor der har 
været fokus på arbejdsmiljøet.

Tradium
Tradium er blevet godkendt 
til noget så fornemt som „ak-
krediteret organisation under 
Erasmus+ programmets 
aktion for VET mobilitet i EU“.  
Charteret forpligter skolen til 
at udsende elever og ansatte i 
EU-projekter af høj kvalitet.
„Vi er superstolte over, at 
Styrelsen for Videregående 
Uddannelser har tildelt os det 
eftertragtede VET Mobility 
Charter. Oversat til almin-
delig dansk betyder det, at 
Tradium er kommet med i en 
eksklusiv klub af erhvervs-
skoler, som har fået et blåt 
stempel til at arbejde for 
større internationalisering af 

erhvervs uddannelser. Dermed 
forpligter vi os til at gennem-
føre udsendelse af Tradiums 
elever og ansatte til andre 
EU-lande i projekter af høj 
kvalitet,“ siger international 
projektkoordinator Anne Bir-
the Mortensen, Tradium.

Randers Social- og 
 Sundhedsskole
24 fastansatte og 16 midler-
tidige medarbejdere er blevet 
opsagt på Randers Social- og 
Sundhedsskole.
„Vi er ramt hårdt, og der er en 
kedelig situation at skulle sige 
farvel til gode kolleger. Men vi 
er udfordret på en lang række 
parametre: der kommer en 
markant adgangsbegrænsning 
på grundforløbet til den pæda-
gogiske assistentuddannelse 
og mere end en halvering af 
pladserne på uddannelserne 
til social- og sundhedshjælper 
og pædagogisk assistent. 
Oveni kommer forringelserne 
på taxametertilskuddet“, 
udtaler Maria Dyhrberg Ras-
mussen, direktør på Randers 
Social- og Sundhedsskole.

Danish Stevedore A/S
Randers Stevedore A/S har 
skiftet navn til Danish Ste-
vedore A/S. Virksomheden, 
der styres fra Randers, har i 
dag også afdelinger i Aalborg, 
Aarhus, Frederiksværk og Kø-
benhavn og den beskæftiger 
omkring 60 medarbejdere.

Optikerhøjskolen Randers 
På Danmarks Optikerforening 
årlige Optometri- og Kontakt-
linsekonference blev undervi-
ser på skolen i Randers Anne-
Kathrine Østergaard udvalgt 
som „Bedste Kandidat“. 
Carina Toftelund, Kathrine 
Skovgaard Bach og Jonas 
Mila Plum fra Optikerhøj-
skolen fik Optimusprisen 
for deres undersøgelse af, 
hvordan man som computer-
bruger passer bedre på sine 
øjne.

Dansortering
Vognmand Søren Ravn 
Juncher og ejerleder Michael 
Laursen, Harridslev Smede 
og Maskinforretning A/S har 
sammen åbnet Dansorte-
ring Aps på Ørneborgvej i 

Randers. De tilbyder grønne 
totalløsninger indenfor affalds-
håndtering for transportører 
og virksomheder og salg af 
genanvendelsesmaterialer.

Randers Handskefabrik
Den legendariske Randers-
virksomhed er blevet nomi-
neret til Ivækst-prisen Årets 
Digitale Omstilling for deres 
nye digitale satsning. Prisen 
uddeles af erhversportalen 
Ivækst i samarbejde med 
Google, PwC, Codan og Ase. 

jolicph.com
Cecilie Pihl og Stine Gosvig, 
der står bag jolicph.com der 
udlejer og sælger smykker 
fra isæt up-comming desig-
nere, er blevet nomineret til 
prisen Årets Unge Håb af 
erhvervsportalen Ivækst.

QuickPot
Værkstedskæden QuickPot er 
blevet tildelt Efteruddannel-
sesprisen 2016 i region midt/
øst-Jylland. Prisen er et nyt 
initiativ fra de danske voksen- 
og efteruddannelsescentre 
(VEU), og formålet er at skabe 
opmærksomhed om værdien 
af medarbejderudvikling.
Steen Haugaard Fransen, 
direktør i QuickPot, er be-
gejstret for prisen: „I vores 
branche fylder efteruddan-
nelse mere og mere. Nye 
biler indeholder moderne 
elektronik, og som mekaniker 
er det nødvendigt at holde sig 
ajour med den teknologiske 
udvikling. Vores ambition er 
at tilbyde de bedste rammer 
for kompetenceudvikling, og 
derfor er vi rigtig glade for 
anerkendelsen.“

Entré Living
Aalborg baserede Brdr. Sø-
rensen Møbler har overtaget 
møbelfirmaet Entré Living på 
Haraldsvej efter parret Lee 
Justesens Mackie og Martin 
Lund Nielsen, der for ni år 
siden startede butikken.

NAVNE – KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

redaktion@randersbiz.dk
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Randers FC

C

Direktør Per Hastrup, Prodan 
A/S, har overtaget posten 
som bestyrelsesformand for 
Randers FC. Her har han af-
løst Svend Lynge Jørgensen, 
der efter otte år for borden-
den ønskede at fratræde. Per 
Hastrup har været medlem af 
bestyrelsen siden 2008.

Regionshospitalet Randers
Ledende overlæge på 
Akutafdelingen, Susanna 
Deutch, forlader ved årsskiftet 
Regionshospitalet Randers 
for at tiltræde stillingen som 
overlæge på Infektionsme-
dicinsk Afdeling på Aalborg 
Universitetshospital.
Susanna Deutch er uddannet 
medicinsk kandidat fra Aarhus 
Universitet i 1999 og special-
læge i intern medicin/infekti-
onsmedicin i 2012. Hun blev 
ansat på Regionshospitalet 
Randers i 2012 som over-
læge på Medicinsk Afdeling, 
hvorefter hun fik ansættelse i 
Akutafdelingen.

Danske Lægesekretærer
Nathali Schaap Degn (46) er 
valgt til formand for landets 
13.000 lægesekretærer. Hun 
er tidligere næstformand og 
afløser Soile Friis, der har 
ønsket at stoppe. Nathali 
arbejder på Regionshospitalet 
Randers som uddannelsesle-
der og systemadministrator 
og hun er også uddannet 
sundhedskommunom.

Jutlander Bank
Johnny Freiheit (37) er tiltrådt 
som afdelingsdirektør i Jutlan-
der Banks afdeling i Gjerlev. 
Han kommer fra en stilling 
som finansiel rådgiver i Lån & 
Spar Bank i Aarhus, ligesom 
han tidligere har været sous-
chef hos Nykredit i Randers.

Hunkemöller
Charlotte Schou Kristiansen 
(49) er tiltrådt som butikschef 
i Hunkemöller i Brødregade. 
Hun har en lang karriere bag 
sig som key account manager 
hos Expedit.

Tradium

Lotte Hanberg Sørensen (46) 
er ansat som uddannelsesle-
der på Tradium, hvor hun ind-
træder som uddannelsesleder 
på Tradium Handelsgymna-
siet. Lotte er uddannet cand.
mag i tysk og samfundsfag fra 
Aarhus Universitet. Hun har 
desuden en master i evalue-
ring fra Syddansk Universitet. 
Lotte har ti års undervisning-
serfaring fra både VUC, STX 
og HHX. Hun har i de sene-
ste otte år været ansat som 
konsulent og chefkonsulent i 
Børn og Unge i Aarhus Kom-
mune og i Randers Kommune 
med ansvar for bl.a. pædago-
gisk projektledelse i samar-
bejde med lokale grundskoler 
og for implementering af 
forandringsprocesser.

Peter Skafte (53) er ansat 
som facilitychef på Tradium, 
hvor han får ansvar for byg-
ningsservice, kantineservice 
og pedelservice i alle skolens 
afdelinger. Han er uddannet 
tømrer med videreuddan-
nelse inden for ledelse. Peter 
kommer fra en stilling som di-
rector for facility management 
ved PWC i Hellerup. Før det 

arbejdede han med lignende 
opgaver og ansvar på Grund-
fos A/S i Bjerringbro. Han har 
desuden drevet selvstændig 
virksomhed i Grønland i en 
årrække. 

C

Mads Almdal (37) er ansat 
som uddannelsesleder på 
Tradium. Mads bliver tilknyt-
tet frisør- og fitnessuddannel-
serne, hvor han skal sikre et 
fortsat højt fagligt niveau og 
sørge for, at uddannelserne 
kvalitetssikres og udvikles i 
forhold til EUD-reformen fra 
2015. Ligeledes skal Mads 
have opmærksomhed på 
personalets trivsel og udvik-
ling, ligesom uddannelserne 
fortsat skal have en god for-
ankring og samarbejde med 
mestre og brancher i lokal-
området. Mads er uddannet 
socialrådgiver og kommer fra 
en stilling som afdelingsleder 
på Social- og sundhedsskolen 
i Silkeborg. 

Randers-frisøren Stig Bo An-
dersen løb med titlen „Årets 
frisør“ i seniorkategorien, da 
DOFK og DFKF holdt dan-
marksmesterskaber i Kolding 
i weekenden. „Det er jeg da 
rigtig stolt over,“ siger Stig Bo 
Andersen, der er faglærer på 
Tradiums frisøruddannelse.

E-Business Randers
Maria Stjernholm Gudiksen 
(28) er ansat som ny projekt-
leder for E-business Randers. 
Hun er uddannet cand.mag. 

i Design Management fra 
Syddansk Universitet i Kolding 
og har projektledererfaring fra 
Viborg Kommune.
Maria har tidligere arbejdet for 
Viborg Kommune som innova-
tionskonsulent og projektleder 
for udviklingsprojektet „Det 
gode måltid“ i ældreplejen. 
Maria skal i første omgang se 
på behovene for digitalisering 
i detailhandlen i Randers, 
og dernæst finde frem til 
de initiativer, der skal bære 
projektet frem de næste to år. 
Hun er lokaliseret hos Erhverv 
Randers på Business Park 
Randers.

Iværksættercafé
14. december 2016, kl. 15.00-17.00 
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Få vejledning og sparring omkring dine 
iværksætterdrømme og mød andre 
iværksættere. Få hjælp fra Erhverv 
Randers eller en af vores tilknyttede 
advokater, revisorer eller andre 
konsulenter. 
Tilm.: erhvervranders.dk

Iværksættercafé
11. januar 2017, kl. 15.00-17.00 Erhverv 
Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV.
Få vejledning og sparring omkring dine 
iværksætterdrømme og mød andre 
iværksættere. Få hjælp fra Erhverv 
Randers eller en af vores tilknyttede 
advokater, revisorer eller andre 
konsulenter. 
Tilm.: erhvervranders.dk

Virksomhedsbesøg hos Hotel Randers
18. januar 2017, kl. 7.30-9.30 på Hotel 
Randers
Vær blandt de første, der ser det 
færdige hotel, siden branden i juni 
2015. Direktør Sven Nørskov Eskildsen 
fortæller Hotel Randers‘ historie og 
om den kæmpe renovering hotellet har 
gennemgået siden branden.
Der udover vil der være rundvisning på 
hotellet og morgenmad. 
Tilm.: erhvervranders.dk

Iværksættercafé
8. februar 2017, kl. 15.00-17.00 Erhverv 
Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV.
Få vejledning og sparring omkring dine 
iværksætterdrømme og mød andre 
iværksættere. Få hjælp fra Erhverv 
Randers eller en af vores tilknyttede 
advokater, revisorer eller andre 
konsulenter. 
Tilm.: erhvervranders.dk

Biznet Handelstræf
2. marts 2017, kl. 16.30-20.00 på 
Tronholmen 1
Kom med til det største handelstræf 
i Randers til dato. Få møder med lige 
præcis de lokale beslutningstagere du 
ellers ikke har kontakt til. 5 individuelle 
møder og fælles netværkstapas. 
Tilm.: erhvervranders.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
03.10.2016 - 24.11.2016.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdat. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A. LOFT PEDERSEN A/S
Tebbestrupvej 16, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste -1,2 (-1,0)
Resultat før skat -1,0 (-0,8)
Egenkapital 3,6 (4,3)
Antal ansatte 7

AGKNORDIC A/S
Vestergade 72, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 5,0 (3,2)
Resultat før skat 1,5 (-0,3)
Egenkapital 1,4 (0,2)
Antal ansatte 7

AKTIESELSKABET J.N. BECH
Hjaltesvej 23, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-8-2016 
Bruttofortjeneste 13,8 (13,0)
Resultat før skat 3,1 (3,6)
Egenkapital 19,6 (17,7)
Antal ansatte 15

ALBÆK  
VOGNMANDSFORRETNING APS
Kristrup Engvej 1B, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,1)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 1,0 (0,7)
Antal ansatte 3

BERTHELSEN INVEST APS
Dytmærsken 12, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,1 (0,8)
Antal ansatte 3

BUREAU FRYDENSBERG & CO. A/S
Lille Voldgade 7, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 6,8 (9,9)
Resultat før skat 0,4 (2,7)
Egenkapital 2,0 (4,7)
Antal ansatte 15

CASA KÅTRUP-KOST APS
Kåtrupvej 35, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,3)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,1)
Antal ansatte 15

CORR-SAN OVERFLADEBEHAND-
LING VED VAGN JENSEN APS
Virkevangen 42, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,0)
Resultat før skat -0,8 (0,0)
Egenkapital -0,7 (0,0)
Antal ansatte 

DAMM’S 
FORLAGSBOGBINDERI APS
Mariagervej 155, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste -0,4 (-0,1)
Resultat før skat -0,5 (-0,4)
Egenkapital 1,3 (1,6)
Antal ansatte 0

DAN-LIST A/S
Haraldsvej 21, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 7,2 (7,1)
Resultat før skat 0,3 (0,0)

Egenkapital 9,9 (9,7)
Antal ansatte 15

DANISH TOOL PRODUCTIONS APS
Jomfruløkken 11, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,0)
Resultat før skat 0,4 (0,4)
Egenkapital 2,0 (1,7)
Antal ansatte 3

DANSK CARPORT SYSTEM A/S
Gl. Århusvej 4B, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,1)
Resultat før skat 0,5 (0,5)
Egenkapital 2,3 (2,3)
Antal ansatte 3

DANSKI AIR APS
Niels Brocks Gade 12 3, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 31,9 (9,5)
Resultat før skat 30,6 (8,0)
Egenkapital 24,4 (6,6)
Antal ansatte 3

DELTA SPEDITION A/S
Engelsholmvej 37, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 3,5 (2,6)
Resultat før skat 1,0 (0,1)
Egenkapital 1,7 (0,9)
Antal ansatte 7

FBR1 A/S
Nikkelvej 5, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,3)
Resultat før skat -0,0 (-0,7)
Egenkapital -4,4 (-4,4)
Antal ansatte 7

GOLDEN HOUSE 
RESTAURANT APS
Thors Bakke 2, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 4,2 (4,0)
Resultat før skat 0,8 (1,2)
Egenkapital 2,0 (1,4)
Antal ansatte 

H.C. AUTOCENTER A/S
Grenåvej 51, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,5)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 1,3 (1,2)
Antal ansatte 3

HA BYG A/S
Hørgaden 11, 8981 Spentrup
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,2 (2,9)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 1,3 (1,1)
Antal ansatte 7

HEIN & SØNNER A/S
Lollandsvej 2, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 8,6 (7,8)
Resultat før skat 0,5 (-0,0)
Egenkapital 4,5 (4,1)
Antal ansatte 15

HORNBÆK DYREHOSPITAL APS
Normansvej 10, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,0)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 0,7 (0,3)
Antal ansatte 15

JENSEN BYG SERVICE APS
Bogensevej 2, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 

Bruttofortjeneste 3,1 (0,0)
Resultat før skat 0,8 (0,0)
Egenkapital 0,6 (0,0)
Antal ansatte 7

JENSEN BYG, RANDERS APS
Bogensevej 2, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 22,0 (34,0)
Resultat før skat 1,6 (0,3)
Egenkapital 1,4 (0,2)
Antal ansatte 75

JUANDAMAR APS
Tronholmen 3, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,2 (1,6)
Egenkapital 4,7 (5,4)
Antal ansatte 

KARSTEN BRUNS EFTF. APS
Østermarksvej 35, 8983 Gjerlev J
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,3)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 0

L.M. STÅLINDUSTRI A/S
Lucernevej 65, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 15,8 (14,2)
Resultat før skat 1,9 (1,5)
Egenkapital 5,6 (4,6)
Antal ansatte 35

MULTI-LIVING AF 2014 APS
Industridalen 1, 8870 Langå
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,2 (3,7)
Resultat før skat -2,4 (-0,8)
Egenkapital 0,2 (0,4)
Antal ansatte 

MURERMESTER  
JENS OLE PEDERSEN A/S
Mosevej 14, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,4)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 

ORTOPÆDISK HÅNDSKOMAGERI 
RANDERS APS
Bøsbrovej 1, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (-0,0)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 3

PROINFO A/S
Tronholmen 3, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 7,6 (13,8)
Resultat før skat -15,0 (-9,8)
Egenkapital 8,7 (1,7)
Antal ansatte 35

PROINFO IT-DRIFT APS
Tronholmen 3, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,2 (0,0)
Resultat før skat 1,0 (0,0)
Egenkapital 0,9 (0,0)
Antal ansatte 3

PROSERVICES A/S
Tronholmen 3, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital -0,6 (-0,6)
Antal ansatte 1

RANDERS COMPUTER CENTER A/S
Adelgade 8, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31-5-2016 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,2)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,2 (-0,2)
Antal ansatte 7

RANDERS FC A/S
Viborgvej 92, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 73,6 (67,1)
Resultat før skat 1,3 (-0,0)
Egenkapital 17,1 (15,8)
Antal ansatte 75

RANDERS FC JOBAKADEMI APS
Viborgvej 92, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,0)
Resultat før skat 0,3 (-0,0)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 3

RANDERS MONTAGE SERVICE A/S
Mirabellevej 4, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,6)
Resultat før skat -0,3 (0,0)
Egenkapital 0,6 (0,8)
Antal ansatte 7

RTL-RANDERS APS
Eskærvej 6, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,3)
Resultat før skat 0,2 (0,5)
Egenkapital 0,6 (0,4)
Antal ansatte 

SMEDS A/S
Gl. Viborgvej 303, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 1-4-2016 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat 0,6 (0,5)
Egenkapital 1,0 (1,9)
Antal ansatte 3

SMEDS EFTF. GULD & SØLV APS
Dytmærsken 1, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,2)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,4)
Antal ansatte 3

SMEY DANMARK A/S
Brødregade 1 St, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 20,8 (5,6)
Resultat før skat 2,1 (-7,0)
Egenkapital 17,0 (-0,3)
Antal ansatte 

TAGE STRANGHOLT APS
Grenåvej 21, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,5)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 7

TRANSNORD APS
Pilevænget 19, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,8)
Resultat før skat -0,2 (-0,8)
Egenkapital -1,8 (-1,7)
Antal ansatte 3

TRANSPORT.NET APS
Engelsholmvej 20, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 5,0 (5,5)
Resultat før skat 1,2 (1,4)
Egenkapital 1,5 (1,6)
Antal ansatte 15
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Danski ApS
Niels Brocks Gade 12 3, 8900 
Randers C

Regnskabsafslutning 30-4-2016

Bruttofortjeneste 6,9 (4,1)

Resultat før skat 19,0 (-1,7)

Egenkapital 31,9 (11,8)

Antal ansatte 35
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Succes med opsplitning
Hvis man lejer et helt fly, er 
det en fordel, hvis man ikke 
behøver at fylde alle pladserne 
selv. Det er en af begrundel-
serne for, at Danski for tre år 
siden valgte at etablere dat-
terselskabet Danski Air.

Solgte godt 98% 
af flysæderne
Stig Pedersen er selv direktør 
og medejer af begge selska-
ber. Han er godt tilfreds med 
det relativt nye setup. „Danski 
Air sørger for at skaffe flyplad-
serne. Selskabet lejer flyene i 
rigtig mange uger i sæsonen 
og sælger sæderne til os og 
mange andre, til der ikke er 
flere tilbage. Når det er et selv-
stændigt selskab, kan vi også 
sælge pladser til konkurren-
terne. Air har så også risikoen. 
Hvis alle pladser ikke bliver 
solgt, er det skidt. Men sidste 
år fik vi solgt mere en 98% af 
pladserne på flyene. Det tæller 
til den gode side, når hvert 
flysæde koster omkring 2.000 
kr. Derfor er resultatet i Air 
også rigtig flot.“

Rent rejsebureau
Med flyrejserne udliciteret, 
kan rejsebureauet Danski 
koncentrere sig om at lave 

rejser. „Her slipper vi for store 
garantier, er helt uafhængige 
og kan koncentrere os om at 
efterkomme vores trofaste 
kunders behov for målrettede 
pakkerejser. Markedet for ski-
rejser er meget stabilt og ikke 
særlig konjunkturfølsomt. Hele 
vejen gennem finanskrisen har 
vi haft fornuftige tal, fordi rigtig 
mange bare vil på skiferie.“
Også i år ser bookingerne 
fornuftige ud for Stig Pedersen 
& Co. „Vi når også en pæn 
vækst i år på måske 10%. Jeg 
tør ikke spå om resultatet, 
men vi håber på at nå samme 
resultat igen. Det afhænger 
bl.a. af vejret, som vi ikke kan 
gøre meget ved.“

Korte rejser vokser
Skimarkedet bliver ikke meget 
større ifølge ski-direktøren. „Vi 
satser på at flytte nogle af de 
skientusiaster, der plejer selv 
at arrangere ferien, til os. Kva 
vores størrelse kan vi sælge 
til stort set samme pris, som 
når en gæst skal gøre det hele 
selv. Og hvis du køber en pak-
kerejse, er der sørget for det 
hele, så man kan koncentrere 
sig om at stå på ski på turen. 
En skiferie er meget mere 
kompleks end en solferie. Man 

skal bl.a. transporteres til ski-
sportsstedet, leje udstyr, have 
liftkort og et ordentligt sted at 
bo. Samtidig er sikkerheden 
bedre, fordi vi tager ansvaret 
for det hele.“
Det betyder især meget, når 
man vil på en kort skiferie på 
3-4 dage. Så skal det hele bare 
klappe. „Det marked er i klar 
vækst. Vores første flyafgang 
er i år allerede omkring 1. 
december, og man kan faktisk 
komme afsted for omkring 
3.000 kr. med det hele her i 
starten af december, inden 
sæsonen for alvor sætter 
ind. Der er stor interesse, og 
sneen ligger allerede fint på 
stederne nede sydpå.“

Koncern giver sikkerhed 
og hurtig transport
Som en del af en større 
koncern får Danskis gæster 
en mere effektiv afvikling af 
transport og logistik i det hele 
taget. „Du kommer mere smi-
digt ud og hjem med hurtige 
transfers. Vi fylder flyene op, 
efterhånden som gæsterne 
ankommer i bus. Samtidig 
giver det lidt flere økonomiske 
muskler og dermed større 
sikkerhed for vores gæster,“ 
slutter Stig Pedersen.

Niels Brocks Gade 12 3
8900 Randers C
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VELASQUEZ INVEST APS
Thetisvej 24, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (-0,0)
Egenkapital 0,0 (-0,1)
Antal ansatte 

VÆRUM STÅLINDUSTRI A/S
Nørgårdsvej 32, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,8 (0,0)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,5 (0,0)
Antal ansatte 

WILLIAM LAURSEN  
ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Industribakken 11, 8870 Langå
Regnskabsafslutning 31-5-2016 
Bruttofortjeneste 15,5 (13,0)
Resultat før skat 3,2 (1,6)
Egenkapital 20,3 (18,8)
Antal ansatte 35

XAFIR A/S
Tronholmen 3, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 4,2 (4,2)
Resultat før skat -2,6 (-2,7)
Egenkapital 0,6 (0,3)
Antal ansatte 15

Direktør Stig Pedersen, Danski ApS
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KLUMME – FORSIKRING

Utallige containere lå på 
havet, lastet på skibe ejet 
af verdens 7. største rederi, 
Hanjin. Konkursen medførte 
at skibene ikke kunne blive 
lukket ind i havnene, idet 
disse var bange for ikke at få 
betaling for havneleje samt 
lastning og losning mm. 

Hvem har ansvaret og hvad 
dækker forsikringen? 

Mange forsikringsselskaber 
undtager „forsinkelse“, men 
hvad er „forsinkelse“. Hvis 
varerne dukker op om et år, - 
er det så forsinkelse? 

Nogle forsikringsselskaber 
undtager konkurser, men 
Hanjin er jo i de fleste tilfælde 
underleverandør til en spedi-
tør, hvor de respektive firmaer 
har bestilt varetransporten. 

Det sydkoreanske rederi, 
Hanjin, har længe været i 
krise. Kan Danmarks store 
speditionsfirmaer sidde dette 
overhørigt og fortsat placere 
fragterne hos dette rederi, 
velvidende at denne situation 
kan opstå? Blot fordi man 
øjner en billig transport. 

Gør denne fremgangsmåde 
speditøren ansvarlig?

Det er især modebranchen 
som har været i alarmbered-
skab. Denne branche er jo 
sæsonafhængig og kommer 
varerne for sent kan detail-
handlerne afvise modtagelsen 
samtidig for at der er risiko for 
at detailhandlerne også finder 
andre leverandører. 

Forsikringsselskabernes 
betingelser er vidt forskellige 
og rådgivning og behandling 
af skader er det samme. 

De fleste varer er omsider 
blevet leveret og Hanjin er nu 
under rekonstruktionsbehand-
ling i Korea. 

Tilbage står der nu et 
måske langvarigt forsikrings-
problem i forbindelse med 
eventuelle tab, men samtidig 
står der også forsikringsudfor-
dringer og  produktudvikling, 
idet vi som mæglere er nødt 
til at tilgodese de forsikrings-
selskaber, der tilbyder en 
ordentlig forsikringsdækning.

Vi ved at Mærsk ikke tjener 
de store penge på container-
drift. Mærsk vil sikkert 
overleve, men der vil ske flere 
konkurser i denne branche. 

Af Bent Ketelsen, Dansø 

 Forsikringsmæglere Djursland ApS 

www.dansoe.dk

VERDENS 7. STØRSTE REDERI, HANJIN, GIK KONKURS!

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
38204165 Friis Logistik IVS ........................................................................................ 24.11.2016
38200593 Humanta ApS ............................................................................................. 22.11.2016
38191780 HANDTOHAND ApS .................................................................................. 18.11.2016
38183664 DishRack IVS .............................................................................................. 15.11.2016
38179349 Wind Estate Hellas ApS ............................................................................. 14.11.2016
38179330 Wind Estate UK ApS .................................................................................. 14.11.2016
38178911 Stolz Consulting IVS................................................................................... 14.11.2016
38175726 Champaniac IVS ..........................................................................................11.11.2016
38175238 MedicConsulting ApS .................................................................................11.11.2016
38166697 JT Total Entreprise IVS .............................................................................. 08.11.2016
38164899 Skifter Development ApS .......................................................................... 08.11.2016
38162527 SMA Import IVS ..........................................................................................07.11.2016
38155393 Global Oil Invest IVS .................................................................................. 03.11.2016
38150677 aarhusmontage ApS .................................................................................. 01.11.2016
38149962 Valknut IVS ................................................................................................. 01.11.2016
38148370 Malerfirma Brdr Asllanaj IVS ..................................................................... 01.11.2016
38134485 TDM Agentur IVS .......................................................................................26.10.2016
38133217 MC Bolig ApS .............................................................................................26.10.2016
38130137 Hacksystemet.dk IVS ................................................................................24.10.2016
38129155 DaniaAuto ApS ...........................................................................................24.10.2016
38125141 Morani Sandgade ApS ............................................................................... 21.10.2016
38116266 Nicklas Randers ApS .................................................................................18.10.2016
38116258 Mads Randers ApS ....................................................................................18.10.2016
38115650 M & N Randers ApS ...................................................................................18.10.2016
38114042 Infinivizion ApS .......................................................................................... 17.10.2016
38113003 Young Factory Racing IVS ......................................................................... 17.10.2016
38112112 Alstrup Østerskov A/S ............................................................................... 17.10.2016
38105906 Envirk IVS ................................................................................................... 13.10.2016
38103830 Østjysk Boligbyg A/S ................................................................................. 12.10.2016
38099442 PeSø Consult ApS ...................................................................................... 11.10.2016
38076604 Big Wombat IVS ......................................................................................... 11.10.2016
38074180 Rantzau-Bech ApS ..................................................................................... 10.10.2016
38065556 Bülow Working IVS ....................................................................................05.10.2016

Selskabsændringer
34883882 BYKROEN RANDERS ApS ................................ 24.11.2016 virksomheden er opløst
21791601 ANLÆGSGARTNER TJ ApS .............................. 24.11.2016 virksomheden er opløst
35384650 Tøjdesignselskabet af 25. juni 2015 ApSS ........ 24.11.2016 virksomheden er opløst
36424885 Legetøjsselskabet af 17.06.2016 A/S ............... 24.11.2016 virksomheden er opløst
36042524 BB JENSEN ApS ................................................ 24.11.2016 virksomheden er opløst
36737468 Shop-Mekka IVS ............................................. 24.11.2016 Anmodning om opløsning
36732296 POS-Solution ivs ............................................. 24.11.2016 Anmodning om opløsning
31629381 Elgårdsminde PROJEKT ApS ......................... 24.11.2016 Anmodning om opløsning
32346057 SECRETHOST ApS ................................................ 20.11.2016 Konkursdekret afsagt
36084847 MAURICIA ApS ...................................................18.11.2016 virksomheden er opløst
31752523 BILHUSET HALDRUP AALBORG A/S ...............17.11.2016 virksomheden er opløst
36069287 RANDERS EL & VVS A/S .......................................17.11.2016 Konkursdekret afsagt
26637678 ØSTER TØRSLEV TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A/S .16.11.2016 Likvidation vedtaget
36427922 TA CONSTRUCTION IVS ....................................... 16.11.2016 Konkursdekret afsagt
27605311 A/S ODD-FELLOWBYGNINGEN RANDERS .......... 12.11.2016 Likvidation vedtaget
36688394 B.A Rengøring IVS ..................................................11.11.2016 Konkursdekret afsagt
32304796 NORDHAUG ApS ....................................................11.11.2016 Konkursdekret afsagt
30721098 DANISH WIND DEVELOPMENT ApS ....................10.11.2016 opløst ved erklæring
33593112 GLOBAL RENGØRINGS SELSKAB A/S ............07.11.2016 virksomheden er opløst
33365500 Selskabet af 30. marts 2015 ApS .......................07.11.2016 virksomheden er opløst
26736609 HOBROVEJ 17, RANDERS ApS ..............................04.11.2016 opløst ved erklæring
35527680 PBD DANMARK ApS ............................................... 01.11.2016 opløst ved erklæring
36707186 Recieve-it IVS.........................................................26.10.2016 Konkursdekret afsagt
36697407 Schlägelberger IVS ................................................26.10.2016 Konkursdekret afsagt
33773226 SUPER SPAR KRISTRUP ApS ........................... 25.10.2016 virksomheden er opløst
36899468 Jysk Handel & Service ApS ...................................16.10.2016 Konkursdekret afsagt
89466911 L.K. ENTREPRISE ApS .......................................11.10.2016 virksomheden er opløst
33748493 KURT JENSEN EL & VVS A/S ............................11.10.2016 virksomheden er opløst
29629323 SLYNGBORG 2006 ApS ....................................06.10.2016 virksomheden er opløst
29514704 BYGGESELSKABET AF 4. JUNI 2010 ApS .......06.10.2016 virksomheden er opløst
44349418 TOLDBODGADE 88 A/S ...................................06.10.2016 virksomheden er opløst
36967897 Dansk Salg & Mødebooking IVS .......................06.10.2016 virksomheden er opløst
35682449 VAFFA RETAIL ApS ...........................................06.10.2016 virksomheden er opløst
34487928 QHL ApS ............................................................06.10.2016 virksomheden er opløst
33575580 MOBILET ApS ...................................................06.10.2016 virksomheden er opløst
36493038 FOODBELTS NORDIC IVS .............................05.10.2016 Anmodning om opløsning
30344197 FM BILSYN ApS ..................................................... 04.10.2016 Likvidation vedtaget
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NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt

udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre

mulighederne for at søge statistik.

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.

boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx

salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Overraskende mange hussalg i oktober

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

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

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgspris pr. m² Vælg

Danmark × Randers ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Danmark Villa/Rækkehuse 0,0% 5,1%

Randers Villa/Rækkehuse -0,8% 3,9%
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Er du fx studerende eller journalist, kan du

kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få

statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig

selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi

tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente

pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi

FAQ

Fakta om Boligsiden

Kontakt

Boligsidens Markedsindeks
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Randers Erhverv | Tronholmen 1
8960 Randers SØ | tlf. 89 12 24 00
sparkron.dk

Randers Erhverv

Carsten  
Fuhlendorff
Erhvervsrådgiver
cfu@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 58

Inger Fiil Hansen
Erhvervsmedarbejder
ifh@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 62

Ole Christensen
Erhvervskundedirektør
oc@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 60

Bodil Krogh
Erhvervsmedarbejder
bokr@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 50

Jesper Stordal
Erhvervsmedarbejder
jst@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 54

Kurt Breddam
Erhvervsrådgiver
kbr@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 49

Morten Bugge  
Thomsen
Erhvervsrådgiver
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Direkte 89 12 24 59

Søren Stensgård
Erhvervstrainee
sst@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 61

Peder Langhoff  
Jensen
Erhvervsrådgiver
plj@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 63

Trille Falk
Erhvervsmedarbejder
tmfs@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 56

Dennis Schütz 
Roungkvist
Erhvervsrådgiver
dsr@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 52

Jørgen Valdmann  
Andersen
Souschef
jva@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 53

Kristina Tind
Erhvervsrådgiver
kt@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 57

Ole Friis
Erhvervsrådgiver
ofr@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 55

Tine Krogh 
Madsen
Erhvervsrådgiver
tkm@sparkron.dk
Direkte 89 12 24 51

Tre gode grunde til at vælge Sparekassen

Hurtige beslutninger Sparekassen har en decentral struktur, der sikrer hurtige beslutninger tæt på dig som kunde

Tilgængelig Du har èn fast rådgiver eller rådgiverteam, som du naturligvis kan ringe direkte til

En del af erhvervslivet Vi brænder for erhvervslivet i Midt- og Østjylland. Vi er nemlig selv en del af det

http://sparkron.dk


Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Mathias Larsen
Salg & vurdering

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

SOLGTTEGLVEJ 5, 8930 RANDERS NØ.

VELHOLDT BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 4 LEJEMÅL.

Sag 89200814 Ejendommen er en rødstensejendom med vedligeholdelse-
slet klimaskærm. Her er plastvinduer og nyere tagbelægning.Ejendommen
består af 4 lejligheder hvoraf sælger har beboet den ene, der således bliver
ledig for køber nu. SOLGT

SOLGTSCT. PEDERS GADE 26, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I VEDLIGEHOLDELSESVENLIGE KVALI-
TETSMATERIALER

Sag 89200641 Tegltag, eternitbeklædning på gavlene, zinkinddækninger,
galvaniserede altaner og træ/aluvinduer. Ejendommen indeholder 6 lejlighe-
der – 4 på 75 m² og 2 på 100 m². Ejendommen har elevator, dørtelefon og
udendørs cykelskur og depotrum til lejlighederne. En ejendom opført i høj
kvalitet.

SOLGT

SOLGTSLYNGBORGGADE 27, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM OPFØRT 2008 I VEDLIGEHOLDELSES-
VENLIGE KVALITETSMATERIALER

Sag 89200642 Ejendommen indeholder 8 lejligheder i størrelse fra 46 m² til
87 m². De øverste lejligheder har udsigt over Randers. Ejendommen har ele-
vator, dørtelefon, udendørs cykelskur og redskabsrum. Flisebelagt parke-
ringsareal og lille have udlagt i græs.

SOLGT

TIL SALG

Kontant kr. 2.750.000 1. års forrentning anslået 5,36 %

LAKSEGADE 4, 8930 RANDERS NØ.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 4 LEJLIGHEDER TIL SALG

Sag 89200850 Velholdt rødstensejendom beliggende i boligområde med
kort afstand til Randers Fjord, lystbådehavnen og Randers centrum.  Ejen-
dommen består af 4 lejligheder i størrelsen 50 til 104 m² - alle udlejet. Der-
udover flot kælder med vaskerum samt disponible rum og en opgang, der
er renoveret. Pæn baggård med adgang til kælder mv.

NYHED

TIL SALG

D

Areal 1.342 kvm Kontant kr. 4.500.000

ESKÆRVEJ 16, 8930 RANDERS NØ.

VELBYGGET PRODUKTIONSEJENDOM MED LAGER OG ADMINISTRA-
TION

Sag 89200849 Ejendommen er løbende renoveret og fremstår i god stand.
De 1.342 m² er fordelt i 4 "længer". I administrationsdelen er der 7 kontorer,
kantine med mulighed for opdeling med foldevæg (mødelokale), toiletter/
omklædning/bad samt diverse depot- og teknikrum. Produktions-/lagerde-
len er delt i afsnit. Ca. 295 m² er lavloftet, resten med en kiphøjde på ca.
4,90 m og benhøjde på ca. 2,90 m. Alt er isoleret og opvarmet.

NYHED

SOLGT

SANDGADE 6, 8900 RANDERS C.
SOLGT VIA NETVÆRK

SOLGT

Gl. Århusvej 5, 8940 Randers SV

UDLEJET

B

NORMANSVEJ 1, 8920 RANDERS NV.

I EKSKLUSIVT KONTORHUS UDBYDES NU 284 M² KONTORLEJEMÅL
+ 173 M² FÆLLESAREALER.

Sag 89200532 I eftertragtet og eksklusivt kontorhus udbydes nu 284 m²
kontorlejemål + 173 m² fællesarealer. 
Ejendommen fremtræder på alle måder indbydende, eksklusiv og gennem-
tænkt og indeholder alle nødvendige fællesfaciliteter som kantine, fitness-
center, receptionsmodtagelse og større møde- og konference faciliteter.

1.245 KVM.
UDLEJET

UDLEJET

SOLGTPRINS KNUDS VEJ 1, 8960 RANDERS SØ.

VELHOLDT LILLE UDLEJNINGSEJENDOM I KRISTRUP

Sag 89200752 Ejendommen er opført i 1934 i røde sten og med tegltag. Ta-
get er fra år 2000 og vinduer er fra år 2014. En dejlig lille flisebelagt gårdha-
ve samt 2 garager. Et nyere redskabsskur med plads til cykler og affaldssta-
tiver. 4 fine lejligheder, hvoraf de 3 er istandsat med nyere køkken og bad.
Kælderfaciliteter med vaskehus, tørrerum, toilet og kælderrum.

SOLGT

TIL SALG

E

Areal 2.720 kvm Kontant kr. 3.300.000

HOBROVEJ 335, 8920 RANDERS NV.

HOBROVEJ 335, RÅSTED, 8920 RANDERS NV

Sag 89200792 Ejendommen har tidligere været campingcenter (Midtvejs
Caravan) og benyttes i dag af virksomheden Trailerland. Ejendommen be-
står af 4 haller, og er særdeles velegnet til salg eller service af f.eks. biler,
campingvogn, både eller lign. Desuden også velegnet som base for en
håndværksvirksomhed eller som lager.

TIL LEJE

F

Areal 290 kvm Årlig leje kr. 96.000

KIRKEGADE 12, 8900 RANDERS C.

CENTRALT I RANDERS CENTRUM, OG MED STOR SYNLIGHED, UD-
BYDES LEJEMÅL PÅ 290 KVM.

Sag 89200837 Lejemålet indeholder et overdækket indgangsparti med trap-
pe op til udstillingslokale på 111 kvm., et kontorrum, et disponibelt rum
samt adgang til mindre toilet. 1. salen indeholder stort åbent rum med tæp-
pe, højt til loftet og adgang til baggang, baglokale med betongulv og hånd-
vask. 2. salen indeholder stort rum med tæppe.

NYHED
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UDLEJET

SOLGTPRINS KNUDS VEJ 1, 8960 RANDERS SØ.

VELHOLDT LILLE UDLEJNINGSEJENDOM I KRISTRUP

Sag 89200752 Ejendommen er opført i 1934 i røde sten og med tegltag. Ta-
get er fra år 2000 og vinduer er fra år 2014. En dejlig lille flisebelagt gårdha-
ve samt 2 garager. Et nyere redskabsskur med plads til cykler og affaldssta-
tiver. 4 fine lejligheder, hvoraf de 3 er istandsat med nyere køkken og bad.
Kælderfaciliteter med vaskehus, tørrerum, toilet og kælderrum.

SOLGT

TIL SALG

E

Areal 2.720 kvm Kontant kr. 3.300.000

HOBROVEJ 335, 8920 RANDERS NV.

HOBROVEJ 335, RÅSTED, 8920 RANDERS NV

Sag 89200792 Ejendommen har tidligere været campingcenter (Midtvejs
Caravan) og benyttes i dag af virksomheden Trailerland. Ejendommen be-
står af 4 haller, og er særdeles velegnet til salg eller service af f.eks. biler,
campingvogn, både eller lign. Desuden også velegnet som base for en
håndværksvirksomhed eller som lager.

TIL LEJE

F

Areal 290 kvm Årlig leje kr. 96.000

KIRKEGADE 12, 8900 RANDERS C.

CENTRALT I RANDERS CENTRUM, OG MED STOR SYNLIGHED, UD-
BYDES LEJEMÅL PÅ 290 KVM.

Sag 89200837 Lejemålet indeholder et overdækket indgangsparti med trap-
pe op til udstillingslokale på 111 kvm., et kontorrum, et disponibelt rum
samt adgang til mindre toilet. 1. salen indeholder stort åbent rum med tæp-
pe, højt til loftet og adgang til baggang, baglokale med betongulv og hånd-
vask. 2. salen indeholder stort rum med tæppe.

NYHED

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Mathias Larsen
Salg & vurdering

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

SOLGTTEGLVEJ 5, 8930 RANDERS NØ.

VELHOLDT BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 4 LEJEMÅL.

Sag 89200814 Ejendommen er en rødstensejendom med vedligeholdelse-
slet klimaskærm. Her er plastvinduer og nyere tagbelægning.Ejendommen
består af 4 lejligheder hvoraf sælger har beboet den ene, der således bliver
ledig for køber nu. SOLGT

SOLGTSCT. PEDERS GADE 26, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I VEDLIGEHOLDELSESVENLIGE KVALI-
TETSMATERIALER

Sag 89200641 Tegltag, eternitbeklædning på gavlene, zinkinddækninger,
galvaniserede altaner og træ/aluvinduer. Ejendommen indeholder 6 lejlighe-
der – 4 på 75 m² og 2 på 100 m². Ejendommen har elevator, dørtelefon og
udendørs cykelskur og depotrum til lejlighederne. En ejendom opført i høj
kvalitet.

SOLGT

SOLGTSLYNGBORGGADE 27, 8900 RANDERS C.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM OPFØRT 2008 I VEDLIGEHOLDELSES-
VENLIGE KVALITETSMATERIALER

Sag 89200642 Ejendommen indeholder 8 lejligheder i størrelse fra 46 m² til
87 m². De øverste lejligheder har udsigt over Randers. Ejendommen har ele-
vator, dørtelefon, udendørs cykelskur og redskabsrum. Flisebelagt parke-
ringsareal og lille have udlagt i græs.

SOLGT

TIL SALG

Kontant kr. 2.750.000 1. års forrentning anslået 5,36 %

LAKSEGADE 4, 8930 RANDERS NØ.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 4 LEJLIGHEDER TIL SALG

Sag 89200850 Velholdt rødstensejendom beliggende i boligområde med
kort afstand til Randers Fjord, lystbådehavnen og Randers centrum.  Ejen-
dommen består af 4 lejligheder i størrelsen 50 til 104 m² - alle udlejet. Der-
udover flot kælder med vaskerum samt disponible rum og en opgang, der
er renoveret. Pæn baggård med adgang til kælder mv.

NYHED

TIL SALG

D

Areal 1.342 kvm Kontant kr. 4.500.000

ESKÆRVEJ 16, 8930 RANDERS NØ.

VELBYGGET PRODUKTIONSEJENDOM MED LAGER OG ADMINISTRA-
TION

Sag 89200849 Ejendommen er løbende renoveret og fremstår i god stand.
De 1.342 m² er fordelt i 4 "længer". I administrationsdelen er der 7 kontorer,
kantine med mulighed for opdeling med foldevæg (mødelokale), toiletter/
omklædning/bad samt diverse depot- og teknikrum. Produktions-/lagerde-
len er delt i afsnit. Ca. 295 m² er lavloftet, resten med en kiphøjde på ca.
4,90 m og benhøjde på ca. 2,90 m. Alt er isoleret og opvarmet.
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SOLGT

Gl. Århusvej 5, 8940 Randers SV
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B
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ve samt 2 garager. Et nyere redskabsskur med plads til cykler og affaldssta-
tiver. 4 fine lejligheder, hvoraf de 3 er istandsat med nyere køkken og bad.
Kælderfaciliteter med vaskehus, tørrerum, toilet og kælderrum.

SOLGT

TIL SALG

E

Areal 2.720 kvm Kontant kr. 3.300.000

HOBROVEJ 335, 8920 RANDERS NV.

HOBROVEJ 335, RÅSTED, 8920 RANDERS NV

Sag 89200792 Ejendommen har tidligere været campingcenter (Midtvejs
Caravan) og benyttes i dag af virksomheden Trailerland. Ejendommen be-
står af 4 haller, og er særdeles velegnet til salg eller service af f.eks. biler,
campingvogn, både eller lign. Desuden også velegnet som base for en
håndværksvirksomhed eller som lager.

TIL LEJE

F

Areal 290 kvm Årlig leje kr. 96.000

KIRKEGADE 12, 8900 RANDERS C.

CENTRALT I RANDERS CENTRUM, OG MED STOR SYNLIGHED, UD-
BYDES LEJEMÅL PÅ 290 KVM.

Sag 89200837 Lejemålet indeholder et overdækket indgangsparti med trap-
pe op til udstillingslokale på 111 kvm., et kontorrum, et disponibelt rum
samt adgang til mindre toilet. 1. salen indeholder stort åbent rum med tæp-
pe, højt til loftet og adgang til baggang, baglokale med betongulv og hånd-
vask. 2. salen indeholder stort rum med tæppe.

NYHED

mailto:892@edc.dk

