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 4 Randers Biz er dit nye lokale erhvervsmagasin
Du kan selv være med til at præge det nye erhvervsmagasin Randers Biz. For hele 
idéen med udgivelsen er at fortælle relevante historier om det lokale erhvervsliv 
til det lokale erhvervsliv. Derfor er der mange forskellige muligheder for selv at få 
bragt erhvervsstof i magasinet.

 6 Erhvervsklima i Randers 2014
Det lokale erhvervsklima i Randers har fået det bedre

 10 Hjælp til det lokale erhvervsliv er på vej
Det her er, hvad man kalder et godt tilbud: Randers Kommune er blandt de 
kommuner, der kan få hjælp til kompetenceudvikling fra de ældste studerende i 
alle uddannelsesinstitutioner i Aarhus. Handler det om økonomi, it, teknik, jura, 
kommunikation, markedsudvikling - eller noget helt andet, så står unge, velud-
dannede mennesker på spring. Og det er næsten gratis.

 12 Det sportslige og det forretningsmæssige  
skal gå hånd i hånd
Den nye direktør for Randers FC A/S har på det forretningsmæssige plan næsten 
altid beskæftiget sig med sport. Uddannet hos Randers Sport og har senest været 
direktør for SPORTMASTER-kæden. Selv om han havde planer om en tilværelse 
med bestyrelsesarbejder, så var direktørjobbet i den hjemlige fodboldklub for 
stor og spændende en udfordring til at lade ligge. Randers-drengen Hans-Peter 
Rasmussen føler, at han nu endelig er kommet hjem. 

 15 Bilen&Bossen: Som en dreng på 12 år,  
der har fået en ny cykel

 16 Lokale kræfter bag international succes

 20 Vi er her med liv og sjæl

 22 Han startede i en kælder
Personprofil Direktør Ronnie Bach Nielsen, DanDomain [forside-
foto]  Ronnie var en opvakt knægt og i lære som elektroniktekniker, da han og to 
kammerater etablerede DanDomain. Den virksomhed har siden fyldt rigtig meget 
i hans liv. Men musik i et band, en nyindkøbt, halvgammel campingvogn og ikke 
mindst et par små drenge tager også tid. Det virker dog som om den 35-årige 
direktør og medejer har tid til det hele.

 24 Nyt fra Erhverv Randers i Randers Biz

 26 Ajour – kalender – navne – selskaber 
regnskaber – ledighed – boligmarked

 30  En alsidig virksomhed

Magasinet Randers Biz er effektiv og målrettet kommunikation til 
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger i Randers-
området. 
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Randers Biz vil bringe dig ajour med, 
hvad der foregår lokalt, og være et 
aktivt medie for 
erhvervsnetværk. 
I vedkommende 
erhvervsartikler, 
personprofiler, 
advertorials og virk-
somhedsprofiler 
går vi i dybden med stoffet, og du 
kan finde masser af inspiration og 
nyttig viden til dit daglige arbejde.

Magasinet rummer derudover 
siderne Ajour, der indeholder rubrik-
kerne Regnskab, Navne, Selskaber, 
Erhverv og Kalender, ligesom der 
vil være klummer fra relevante 

rådgivere og numre med specielle 
temaer og fokusemner. 

Lokalt forankret
Randers Biz har 
indgået et tæt sam-
arbejde med både 
Erhverv Randers og 
Randers FC, og er 

aktive i de vigtige erhvervsnetværk. 
„Det har været vigtigt for os, at få 
knyttet nogle alliancer, der har ægte 
erhvervsmæssig »Randerssjæl«,“ 
fortæller Lars Chalmer Rasmus-
sen, der som direktør i Mercatus 
Reklame bureau A/S, står bag ud-
givelsen. „Vi har fået en fantastisk 

RAnDERS Biz ER DiT nyE 
lokale erhvervsmagasin

Du kan selv være med til at præge 
det nye erhvervsmagasin randers 

Biz. For hele idéen med udgivelsen 
er at fortælle relevante historier om 

det lokale erhvervsliv til det lokale 
erhvervsliv. Derfor er der mange 

forskellige muligheder for selv at få 
bragt erhvervsstof i magasinet.

Holdet bag: journalist Jørgen Peter Thygesen, mediegrafiker Kenneth Lykke Pedersen, medierådgiver Preben Hviid-Hansen, 
direktør Lars Chalmer Rasmussen, direktør Jens Nikolajsen og kontorassistent Nadia Erichsen.

„Vi har fået en 
fantastisk modtagelse 
og opleVet markant 
opbakning.“



Senior Erhverv Kronjylland 
skaffer job
Senior Erhverv på Dannevirkevej i Randers, og som 
skaffer job til seniorer over 50, har netop afholdt 
åbent hus for alle ledige seniorer og alle lokale virk-
somheder. Her fortalte repræsentanter for foreningen 
om at skaffe job til ledige via selvaktivering og aktivt 
salgsarbejde. Det sker blandt andet ved at besøge 
virksomheder og tilbyde nem og hurtig formidling af 
arbejdskraft. I den første del af 2014 har foreningen 
besøgt 240 virksomheder, og man har i perioden 
modtaget flere jobtilbud. Formand Trine Kirkegaard 
håber, at en frivillig indsats kan bane vejen tilbage til 
et aktivt arbejdsliv. 

Flere unge får læreplads
380 unge har i de første seks måneder af i år 
underskrevet en aftale om at få en læreplads som 
håndværker. Det kan mærkes hos eksempelvis 
Tradium i Randers. Tømrerfaget er klart den mest 
populære, og det er også her, der er dukket flest 
nye lærepladser op. Hele 62 % flere end sidste år. 
Indtil videre har blandt andet Randers Kommune 
underskrevet en partnerskabsaftale med Dansk 
Byggeri. Den aftale indeholder – ud over en ind-
sats over for praktikpladserne – også en synliggø-
relse på håndværkeruddannelserne i folkeskolen. 

Erhvervsnetværk Graceland
Cirka én gang om måneden afholder Business 
Netværk Randers et arrangement på Graceland. 
Det er iværksætteren, Michael Blohm, der har 
etableret det, og Erhverv Randers er blevet med-
lem efter sommerferien. Møderne afholdes fra kl. 
8-10. Jesper Lieberknecht fra Erhverv Randers si-
ger, at idéen er god. Man behøver kun at komme 
til de arrangementer, der har interesse. Her kan 
alle, fra enkeltmandsvirksomheder til koncerndi-
rektører komme og høre interessante oplæg – alt 
efter interesse, og han håber, at netværket i den 
kommende tid får flere deltagere. Der er allerede 
fastlagt møder frem til sommeren 2015.

Randers skal være filmby
Kommunen er netop blevet medlem af Den Vest-
danske Filmpulje, der skal understøtte udviklin-
gen af produktionsmiljøet. Det har kommunens 
erhvervs- og landdistriktsudvalg netop besluttet. 
Med i puljen er ni andre jyske kommuner og 
medlemskabet forpligter et år ad gangen. Film-
puljen har primært fokus på at skabe professionel 
filmproduktion, men kan også være med til at 
støtte andre aktiviteter inden for produktionsmil-
jøet og filmkultur. Medlemskabet koster 1 krone 
pr. indbygger, hvilet betyder ca. 96.000 kr. „Det er 
god omsætning for byen. Derfor er jeg overbevist 
om, at vores kontingent til filmpuljen vil komme 
flere gange igen,“ siger formand for Erhvervs- og 
Landdistriktsudvalget, Daniel Madié.
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modtagelse og oplevet markant 
opbakning, så vi er sikre på, at be-
hovet for et erhvervsmagasin i høj 
kvalitet er til stede,“ fastslår Lars, 
der iøvrigt selv er gammel Randers-
dreng. Magasinet udkommer i 
første omgang hver anden måned.

Erfarent hold
Randers Biz har i Norddjurs og Syd-
djurs Kommuner søstermagasinet 
Erhverv Djursland, der har været på 
gaden i 18 år, og som udkommer 
11 gange om året. „Vi har gennem 
årene udviklet magasinet og i dag 
bliver det virkelig læst af erhvervs-
folk,“ fortsætter Lars, der fra en 
læseranalyse kan dokumentere, at 
83% af modtagerne kender Erhverv 
Djursland og at 90% deraf læser det 
– 68% endda altid eller ofte.

Ud over Lars består redaktionen 
også af journalist Jørgen Peter Thy-
gesen, medierådgiver Preben Hviid-
Hansen og direktør Jens Nikolajsen. 

Både on- og off-line
Det er resultatet af et par års forbe-
redelse, du nu sidder med i hånden 
– eller på skærmen. For Randers Biz 
udkommer både som trykt magasin 
og i en on-line udgave. Den trykte 
udgave har et oplag på ca. 2.300 
eksemplarer. Hovedparten distri-
bueres gratis med Post Danmark 
til alle virksomheder, håndværkere, 
kontorer og forretninger i hele 
Randers Kommune. Den digitale 
udgave udsendes som email, og det 
er både nemt og gratis, at tilmelde 
sig den udsendelse.

RAnDERS Biz ER DiT nyE 
lokale erhvervsmagasin

Få Magasinet på mail (gratis)
Du kan tilmelde dig på tre 
måder:
• Scan QR-koden
• Via www.randersbiz.dk
• Ring på 8630 0619
Så får du nye magasiner tilsendt 
på mail på udgivelsesdagen
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Undersøgelsen er baseret på 
44 indikatorer, der stammer fra 
statis tiske data. 
Desuden er den 
koblet på en større 
spørgeskema-
undersøgelse, som 
virksomhederne 
har svaret på. Altså 
dels de faktiske 
forhold, som det 
statistiske ma-
teriale er udtryk 
for, og dels også 
noget om, hvordan man som leder 
af en virksomhed subjektivt opfatter 
forholdene, når det handler om det 
lokale erhvervsklima.

Søren Fischer, der er formand for 
DI i Randers og Norddjurs kommu-
ner siger det sådan: „Det er gode 
og brugbare undersøgelser, der her 
bliver lavet. Det er undersøgelser 
med kød og blod, som så bliver sat 
sammen med noget statistik. Vi 

skal huske på, at virksomhederne 
er samfundets malkekøer. Det er 

dem, vi skal leve 
af, så vi kan få råd 
til uddannelser og 
til at passe vore 
gamle. Jo, Ran-
ders Kommune er 
steget i bedøm-
melsen, men den 
ligger da ikke godt 
nok. Men er det 
ikke sådan, at vejen 
til succes går over 

mange humpler på vejen? Der er da 
mange gode tiltag på vej i Randers 
Kommune. Vor borgmester, Claus 
Omann Jensen, sætter meget ind 
på at styrke erhvervsvenligheden. 
Initiativet med at besøge lokale 
virksomheder en dag om ugen, er et 
glimrende og godt eksempel på, at 
han mener, hvad han siger.“

Der er i dag kun et sted, man 
skal henvende sig, hvis man ønsker 

Erhvervsklima

 DET lokale erhvervsklima i RAnDERS HAR FåET DET BEDRE
For femte år i træk sammenligner 

Dansk industri det lokale 
erhvervsklima i 96 kommuner 
landet over. selv om randers 
kommune er gået 19 pladser 

frem siden sidste år, ligger den 
dog kun med en placering som 
nummer 69. og det er vel ikke 

godt nok endnu. For et godt 
erhvervsklima skaber nemlig 

arbejdspladser.
Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

„Jo, randers 
kommune 
er steget i 
bedømmelsen, men 
den ligger da ikke 
godt nok.“

Formand Søren Fischer, DI Randers og Norddjurs kommuner

ERHvERvSkLimA i RaNDERs 2014
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kontakt med kommunen. Det er 
absolut en forbedring. Her står et 
team af fagligt kompetente folk 
klar til at tage imod alle former for 
henvendelser fra erhvervslivet. „Jeg 
er glad for, at undersøgelsen viser, 
at erhvervslivet har taget godt imod 
vores indsats. Vi har vedholdende 
fokus på stærk erhvervsservice. 
Erhvervslivet skal opleve service 
– at vi arbejder løsningsorienteret. 
Og her er vi godt 
på vej,“ siger Lene 
Andersen, direktør 
for Miljø og Teknik. 

Sådan ligger  
kommunen
Kommunens 
initiativ slår da også 
positivt igennem i 
kategorien „Infor-
mation og dialog 
med kommunen“ hvor Randers er 
gået hele 39 pladser frem i for-

hold til sidste år. Fra nummer 87 
til nummer 48. „Det nytter altså 
noget. I kategorien arbejdskraft er 
kommunen også gået frem. Her er 
der tale om ti pladser fra nummer 
55 til nummer 45. Men i ni ud af 11 
kategorier ligger Randers stadig i 
den laveste halvdel,“ erklærer Søren 
Fischer. Værst placeret er kommu-
nens image, som er nogenlunde på 
niveau med 2013. Her er tallet 74.

Der, hvor der 
også er plads til 
forbedringer, er 
inden for kommu-
nal sagsbehandling 
(nummer 71), 
skatter, afgifter og 
gebyrer (nummer 
67), fysisk planlæg-
ning (nummer 73) 
– og de kommu-
nale rammevilkår 

(nummer 70). Den kategori siger 
noget om erhvervs frekvens, brug 

af private leverandører, størrelsen 
af dækningsafgifter og omfanget af 
erhvervsbyggeri. 

Sådan ligger landet
Ikast-Brande Kommune er for fjerde 
år i træk blevet en overbevisende 
etter. Derefter følger nabokom-
munerne Herning og Hedensted. 
Kigger man på bunden, så dukker 
Helsingør op som den tredje dårlig-
ste kommune efterfulgt af Sønder-
borg, og som nummer 96 ligger 
Vordingborg til sidst.

Erhvervsklima

 DET lokale erhvervsklima i RAnDERS HAR FåET DET BEDRE

„erhVerVsliVet 
skal opleVe  
serVice – at Vi  
arbeJder løsnings
orienteret. og her 
er Vi godt på VeJ.“

Direktør for Miljø og Teknik Lene Andersen, Randers Kommune (pressebillede, Randers Kommune)
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Godt med direkte kontakt
Peter Eriksen, der er administre-
rende direktør i Bilbutikken – og 
bestyrelsesmedlem i Dansk Industri 
er tilfreds med det han kalder en ny 
og mere direkte dialog mellem Ran-
ders Kommune og virksomhederne. 
„Jeg har ikke haft brug for hjælp i 
Randers Kommune det sidste års 
tid, så jeg har ingen konkrete erfa-
ringer siden sidste DI-undersøgelse. 
Men jeg mener, at initiativerne fra 
Kommunen og den nye borgmester 

virker meget 
progressive. Det 
er dejligt, at de 
gerne vil have 
nogle meninger 
fra erhvervslivet. 
Det er et rigtig 
godt initiativ, at 
borgmesteren og 
kommunaldirek-
tøren kommer ud 
i virksomhederne 

og får fingeren ned i jorden, så de 
får et indtryk af hvordan vi går og 
har det. Der ser ud til at komme 
gang i nogen ting. Det er prisvær-
digt, at Claus Omann Jensen går 
ind og tager en tørn for Randers i 
kommunalpolitik. Jeg kan godt lide, 
at han gerne vil have, at vi tager 
direkte kontakt til ham.“

Ekspeditionstiden er blevet  
væsentligt hurtigere
Bestyrelsesmedlem i Dansk Industri, 
Søren Sørensen, der blandt andet 
også er medejer af og bestyrelses-
medlem i Søstrøm Metalindustri A/S 
og bestyrelsesformand i Tradium, 
er ikke et sekund i tvivl om, at 
erhvervsklimaet HAR fået det bedre 

i Randers det 
sidste år. 
„Der er kommet 
en anderledes 
fokus. Så be-
gynder tingene 
også at bevæge 
sig i den rigtige 
retning. Jeg tror 
på, at fremgangen 
i undersøgelsen 
er reel. For hvis 
vi var røget op 

mellem nr. to og tre på listen, ville 
der have været et eller andet galt. 
Så hurtigt går det heller ikke. Det 
er et langt sejt træk. Men det bliver 
bedre og bedre. Vores nye borgme-
ster og hans plan tror jeg på. Jeg 
kan mærke en anden talemåde, når 
vi i erhvervskredse taler Randers 
Kommune.“

Søren Sørensen kan ikke helt 
tilslutte sig kritiske røster omkring 
Jobcentrets samarbejde med virk-
somhederne. „Jeg ved godt, at der 
ligger en udfordring i Jobcentret. 
Der har været uheldigheder, jeg 
også har hørt om. Jeg ved, at der er 
meget fokus på det, også fra politisk 
side. Så også her skal det nok blive 
bedre.

Det må de rette ind efter på 
Jobcentret. Som næstformand i 
LBR er jeg tæt på hverdagen her. 
Henrik Leth fra Metal Randers og 
jeg arbejder tæt sammen. Hvis der 
mangler svejsere med certifikater, 
så sætter vi noget i gang. I løbet 
af en time har vi tingene oppe at 
køre. Der er Jobcentret en rigtig god 
medspiller. 

Det man reelt har gjort i Herning 
er at tale positivt om tingene. Man 
har hele tiden fokus på at tale tin-
gene op. Det skal vi være bedre til 
her i byen. Der er altid noget, vi kan 
gøre bedre. Men vi skal have det 
positive frem, det er det, der rykker.
Det er fint med DI-undersøgelserne. 
Men hvis vi kan finde ud af at 
fortælle de gode historier, kan vi 
sammen fortsætte fremgangen i 
Randers.“

Vægt på virksomhedernes  
holdning
Underdirektør Hanne Schou i DI 
fortæller, at man i undersøgelsen 
vægter virksomhedernes subjektive 
holdning højere end den objektive 
statistik. „Statistikken kan kom-
munerne jo selv finde, men vi gør 
os umage med at spørge virksom-
hederne, hvordan de egentlig har 
det med den kommunale indsats på 
forskellige områder. Undersøgelsen 
giver politikerne nogle pejlemærker 
for, hvordan virksomhederne trives. 
Vigtigere end hvordan man står i 
forhold til andre kommuner er, hvor-
dan man står i forhold til sidste år,“ 
mener hun. 

Daniel Madié, 
der er formand for 
erhvervsudvalget, 
er træt af kom-
munens placering, 
og han mener ikke, 
at undersøgelsen 
fortæller den rigtige 
historie. „Undersø-
gelsen viser ikke, 
at vi faktisk har 
forbedret vores 
erhvervspolitik på flere områder de 
senere år,“ siger han blandt andet.

Erhvervsklima

ERHvERvSkLimA i RaNDERs 2014

Adm. direktør Peter Eriksen, Bilbutikken

Bestyrelsesmedlem Søren Sørensen, Dansk Industri

„Jeg mener, at 
initiatiVerne fra 
kommunen og den 
nye borgmester 
Virker meget 
progressiVe.

„det er et langt 
seJt træk. men det 
bliVer bedre og 
bedre. Vores nye 
borgmester og 
hans plan tror Jeg 
på.“

„Vigtigere end 
hVordan man står 
i forhold til andre 
kommuner er, 
hVordan man står 
i forhold til sidste 
år.“
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Frank løser opgaven!
Jeg gav Frank frie hænder, og vi fik en virkelig flot bog 
ud af det. Han er en dygtig håndværker, der lægger 
sin sjæl i opgaven. Han trykker bl.a. også vores labels 
og udvikler og producerer vores emballage. Selvom vi 
måske ikke skal have mere end 2.000 kasser, er han 
til at snakke med, også med en god pris…

Lars Bendix, grundlægger
Farm Mountain Coffee, Randers

Dit lokale trykkeri
Ring til Frank Kruse på 86 43 93 00 og få  
et kvalificeret bud på din næste trykopgave!

Adm. direktør Peter Eriksen, Bilbutikken

Bestyrelsesmedlem Søren Sørensen, Dansk Industri Underdirektør Hanne Schou, Dansk Industri

http://www.krusegrafisk.dk
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Ifølge erhvervskoordinator Julie 
Kolind fra Studenterhus Aarhus, så 
har ordningen to sider. For det første 
kommer det små og mellemstore 
virksomheder til gode. I Region 
Midtjylland er det de 11 østvendte 
kommuner, der er med i ordningen. 
For det andet så lærer den enkelte 
studerende at være på en rigtig 
arbejdsplads og her opnå erfaring og 
et netværk, som 
forhåbentlig om 
kort tid kommer 
dem til gavn, når 
de selv skal ud 
og søge job. Ofte 
kan praktikjobbet, 
studiejobbet eller 
praktiksamarbejdet 
være årsagen til, at 
det netop er her, man får sit første 
„rigtige“ arbejde.

Studenterhus Aarhus, der er en 
privat forening og ikke underlagt 
universitetet, blev valgt til at stå i 
spidsen for brobygningsinitiativet. 
Business Region Aarhus er op-
dragsgiveren og dækker til en start 
udgifterne. Initiativet blev formali-
seret ved årsskiftet med det formål 
at gøre det let for virksomhederne 
at komme i kontakt med de stude-
rende, og det er meningen, at der 
skal sættes ti forløb i gang i hver af 
de 11 kommuner, hvilket vil sige, at 
målet er at komme op på 110 forløb.

Sådan er ordningen
„Jeg tager selv ud og besøger den 
enkelte virksomhed,“ fortæller 
Julie Kolind. „Her taler vi om, hvilke 
behov man har på den pågældende 
arbejdsplads, hvilken baggrund, 
den studerende skal have, om det 
skal være en praktikantordning, et 
studiejob eller om det er noget, der 
skal indgå i et projektsamarbejde. 
Søger en virksomhed for eksempel 
kompetencer inden for kommuni-
kation, så skal vi jo snakke om, der 
måske er behov for ajourføring af en 
hjemmeside eller en helt ny, om der 
eventuelt skal laves pressemeddelel-
ser eller nyhedsbreve – eller et helt 
nyt design af virksomhedens profil 
udadtil. Det kan måske også være 
interessant at nævne her, at vi har 
studerende fra stort set alle egne af 
verden. Ønsker man at komme ind 
på det kinesiske marked, kunne det 
da være en idé at få en studerende 
fra Kina til at sætte en proces i gang 
for at undersøge markedet.“

Et praktikforløb er typisk 4-6 må-
neder. Som udgangspunkt udarbej-
der virksomheden et stillingsopslag, 
som Julie Kolind gerne hjælper med, 
og så er det hendes job at finde den 
helt rigtige kombination af kompe-
tencer på de relevante uddannelser, 
hun har til rådighed. Derefter sendes 

stillingsopslaget ud til disse studie-
retninger. Hun fortæller videre, at 
det naturligvis er virksomheden selv, 
der ansætter den person, de findes 
mest egnet til opgaven.

Økonomien
Som nævnt er forløbene foreløbig 
gratis. Men der bliver da set med 
positive øjne på, at transporten af 

den studerende til 
virksomheden bli-
ver dækket. Ønsker 
den enkelte virk-
somhed at give en 
ekstra skilling, så 
er det ikke noget 
hverken Business 
Region Aarhus eller 
Studenterhus Aar-

hus vil blande sig i. Det er og bliver 
en frivillig sag. 

Randers har brug for  
højtuddannet arbejdskraft
„I Randers er vi stærke på ung-
domsuddannelser og på de korte 
og mellemlange uddannelser. Vi har 
nogle gode institutioner her,“ siger 
Kristian Kindtler, der er udviklings-
konsulent i Randers Kommune og 
beskæftiger sig med erhvervspolitik 
og samarbejde mellem kommune, 
erhvervsliv og videninstitutioner. „I 
Randers er der ikke en stærk tradi-
tion for at beskæftige akademikere. 
For mange er det stadig fremmed. 
Men det er en kendsgerning, at højt 
uddannet arbejdskraft øger produkti-
viteten i en virksomhed og bidrager 
til bundlinjen.“

Han fortæller, at der utvivlsomt 
ligger masser af projekter rundt om 
i virksomhedernes skuffer, som 
ikke bliver løst. Hovedsagelig fordi 
ledelsen har fokus på den daglige 
drift og ikke har overskud – eller 
tilstrækkelig viden – til at få dem 

løst. „Vi kan derfor drage stor nytte 
af studerende, som kan hjælpe 
virksomhederne videre,“ siger han. 
Og fortsætter: „Randers Kommune 
har en lang række spændende 
virksomheder, ikke mindst i frem-
stillingsindustrien, og som savner 
højere uddannede medarbejdere for 
at komme videre. Vi har brug for at 
fremtidssikre vore virksomheder.“

„Ved at bruge de studerende, 
som får en ordning med en lokal 
virksomhed, eller som på anden 
måde har tilknytning til Randers, kan 
vi i øvrigt etablere et ambassadør-
netværk, som kan hjælpe os med 
– sammen med lokale virksomheder 
– at sprede det gode budskab om 
mulighederne i Randers og hjælpe 
os med at udvikle indsatsen, så den 
virker.“

Allerede i 2010 indledte kom-
munen et vidensamarbejde med 
Aalborg Universitet, hovedsagelig 
fordi Aalborg og Randers på en 
række punkter ligner hinanden. Nu 
er et samarbejde også kommet til at 
omhandle Aarhus Universitet. „Det 
er jo enestående, at vi har et univer-
sitet både syd og nord for os,“ siger 
Kristian. „Det er lykkedes os at 
sætte mange projekter i gang i det 
offentlige regi, det har blot knebet 
med det private erhvervsliv. Og her 
skal vi op i gear.“

Yderligere information
For de virksomheder, der ønsker 
yderligere information, kan man 
rette henvendelse til erhvervskoor-
dinator Julie Kolind, Studenterhus 
Aarhus, erhvervskonsulent Torsten 
Westh fra Erhverv Randers eller 
udviklingskonsulent Kristian Kindtler, 
Randers Kommune.

„det kan måske også 
Være interessant 
at næVne her, at Vi 
har studerende fra 
stort set alle egne af 
Verden.“
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Udviklingskonsulent Kristian Kindtler, Randers Kommune
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Opgraderinger af 
affaldspladser
Randers Byråd har besluttet at opgradere flere 
affaldspladser i kommunen. Som konsekvens af 
Affalds- og Ressourceplan 2018 er der sket en 
kraftig stigning i mængden af genanvendelige 
materialer. Derfor opføres en ny hal på Randers 
Affaldsterminal, der skal give bedre mulighed 
for opbevaring og sortering af materialerne. 
Kapaciteten til farligt affald og elektronikaffald på 
genbrugspladsen i Randers øges ligeledes ved 
bygning af en ny hal.
Den samlede bevilling for disse to byggerier er på 
6,3 mio. kr., som i begge tilfælde finansieres af 
affaldsområdets opsparede midler hos Randers 
Kommune. Der bliver dermed ikke tale om nogen 
udgift for kommunen.

Nyt hotel på Viborgvej
Byrådet har nu godkendt en ny lokalplan for et 
hotel foran Randers Stadion. Men det bliver ikke 
opført så hurtigt, som bygherren, Gribskov Grup-
pen, havde kalkuleret med. Der er ikke sat nogen 
dato for byggeriets igangsættelse. Der er heller 
ikke indgået nogen aftale med en hoteloperatør. 
Hotellet forventes at blive på seks etager og 
kommer til at rumme 126 værelser og mindst 116 
parkeringspladser.

Tradium HHX vandt pris
Fire unge mennesker fra handelsgymnasiet i 
Tradium har vundet publikumsprisen ved EGG, 
European Business Games, i København. De 
havde udviklet app’en „Find min bus“, som 
publikum stemte ind som en klar vinder. Man 
behøver ikke længere at stå og vente på sin bus, 
der er forsinket. Den nye app fortæller præcist, 
hvor bussen befinder sig og hvornår den kan være 
fremme. Foreløbig bliver „Find min bus“ dog ikke 
sat i produktion. „Det er for stor en mundfuld for 
os lige nu, men vi har lært en masse,“ siger én af 
de vindende elever. 

Vestjysk Bank 25 år i Randers
Den 12. september var det 25 år siden at den 
daværende Nordvestbank etablerede en afdeling 
i Randers. Den første adresse var i Sct. Mortens 
Gade, men den flyttede i 1995 til Store Voldgade, 
hvor den i 2009 også erhvervede naboejendom-
men. I starten var banken udelukkende for er-
hvervskunder og blev betjent af fire ansatte. I dag 
har Vestjysk Bank også privatkunder og beskæfti-
ger 18 medarbejdere. 

12.000 tog-håndtørrere
Med en leverance på næsten 300 håndtørrere til 
den franske togkabinebygger Stratiforme, har Dan 
Dryer nu mere end 12.000 tørrere kørende på de 
europæiske jernbaneskinner. „Vores håndtørrere er 
designet og udviklet til at fungere i offentlige rum, 
hvor de skal kunne holde til gentagende brug samt 
hårdhændet håndtering og knubs over en lang tids-
periode,“ forklarer Export Manager Ed Visser.

Erhvervskoordinator Julie Kolind, Studenterhus Aarhus

Det her er, hvad man kalder et godt tilbud: randers 
kommune er blandt de kommuner, der kan få hjælp 
til kompetenceudvikling fra de ældste studerende 
i alle uddannelsesinstitutioner i aarhus. handler 
det om økonomi, it, teknik, jura, kommunikation, 
markedsudvikling - eller noget helt andet, så står 
unge, veluddannede mennesker på spring. og det er 
næsten gratis.

hjælp Til DET 
lOKAlE ERHvERvSliv 
ER På vEj



DET SPORTSligE Og  
DET FORRETningSMæSSigE SKAl  

gå hånD i hånD
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Direktør Hans-Peter Rasmussen, Randers FC A/S



Hans-Peter Rasmussen er født i 
nordbyen af Randers for 54 år siden 
som søn af en bagermester. Han 
blev i en tidlig alder bidt af såvel 
fodbold som håndbold, og da han 
efter endt realeksamen skulle i lære, 
var det naturligt at søge ind i en 
sportsforretning. Efter endt læretid 
og en overstået soldatertid – også i 
Randers – fortsatte han endnu fire 
år i Randers Sport. Han blev butiks-
chef i Depotet – en 
del af Magasin 
– i Randers, indtil 
Magasin-hovedkon-
toret fandt ud af, 
at de da havde en 
dygtig mand her. 
Efter et par overta-
lelsesforsøg overgav Hans-Peter sig 
og flyttede til København.

Efter fire år som københavner 
vendte han tilbage til Jylland og til 
Bilka i Tilst. Herefter gik turen til 
Intersport som indkøbschef. Tilbage 
igen til Bilka, hvor han var i fire år. 
Han var fra 2001 til 2005 chef for 
tekstilområdet hos Dansk Super-
marked.

I 2005 blev han direktør for 
SPORTMASTER-kæden, som det 
lykkedes ham at få solgt godt til en 
kapitalfond i 2012. 

I 1994 havde familien købt hus 
i Hadsten, så han havde i sine år 
hos SPORTMASTER en lejlighed i 
København. „Så min kone og jeg 
var weekendkærester,“ siger han. 
„Jo, jeg har den samme kone og 
det samme hus 
endnu.“

Han fortsatte 
som medlem 
af bestyrelsen i 
SPORTMASTER og 
fik samtidig et job 
som arbejdende 
bestyrelsesformand i Jaguar-grup-
pen, som er Danmarks største kæde 
inden for jagtbeklædning og -udstyr. 
Sidstnævnte bestyrelsespost har 
han måttet opgive på grund af sit 
nye job. „Jobbet som direktør i Ran-

ders FC er da så rigeligt et fuldtids-
job,“ siger han. 

Sådan lyder den noget kompri-
merede historie om Hans-Peter 
Rasmussen, der tiltrådte den 1. 
september.

Visioner og tanker  
om Randers FC
„Jeg må indrømme, at jeg egentlig 
ikke havde haft i tankerne, at jeg 

skulle have et fuld-
tidsjob igen. Jeg 
havde mere en ide 
om, at jeg ville gå 
bestyrelses vejen. 
Men jobbet var 
simpelthen for godt 
til, at jeg kunne 

sige nej til den udfordring. Det var 
som at komme hjem igen. Det var 
en rigtig god følelse. Sjovt nok bliver 
ens forhold til Randers og fodbold-
holdet forstærket 
af at være væk fra 
begge dele.“

„Jeg skal nu 
bygge videre på 
det store arbejde, 
Jakob Nielsen, 
min forgænger har 
gjort. Jeg har dyb respekt for det, 
han har opnået i Randers FC – men 
han havde ikke kunnet gøre det 
uden en kompetent og visionær 
bestyrelse og nogle dygtige med-
arbejdere. Nu handler det om at få 
konsolideret virksomheden. Både på 
sportslige front, men sandelig også 

på den mere for-
retningsmæssige. 
Den ene front kan 
ikke undvære den 
anden. Det går ikke 
med dårlige sports-
lige resultater, hvis 
forretningen ellers 

går strygende. Eller omvendt. Det 
skal følges ad. Vi er ikke længere et 
elevatorhold. Vi har meget godt fat i 
det sportslige, vil jeg mene.“

„Vi skal fortsætte med at udvikle 
en god fodboldkultur her i byen. 

Gerne som i England, hvor man er 
med, uanset hvor godt eller dårligt 
det går. Den kultur skal vi arbejde 
videre med. Er man i superligaen, 
så har man gode tv-indtægter, men 
der kommer jo også penge ind fra 
billetsalget og fra sponsorerne. Er 
man dygtig, kan man også tjene 
penge på at sælge spillere. Vi har 
vel en håndfuld talenter, som vi selv 
har udviklet, men vi ønsker ikke at 
gøre vores økonomi afhængig af 
spillersalg.“

„Vi gør rigtig meget for vore spon-
sorer. Vi har omkring 300 virksom-
heder, der støtter fodboldklubben. 
Virksomhederne tager deres kunder 
og deres medarbejdere med til 
forskellige arrangementer, som ikke 
kun er fodboldkampe. Virksomhe-
derne kan leje sig ind i vores Sky 
Lounges af varierende størrelser 
på den nye, topmoderne Mogens 

Daarbak Tribune. 
Både i det daglige 
til konferencer eller 
lignende – eller på 
kampdage med 
hygge og fodbold i 
centrum. Sponso-
rerne kan arran-

gere udstillinger her. Vi arrangerer 
netværksmøder. Vi har i dag tre 
grupper, der matcher hinanden rigtig 
godt. De inspirerer hinanden, det 
løfter dem, og går det vore sponso-
rer godt, så går det jo også klubben 
godt. Vi skal hele tiden være i stand 
til at løfte overliggeren lidt. Både for 
os selv og for vore virksomheder, 
der støtter os. Vi skal konstant have 
høje ambitioner. På den måde er det 
også sjovere,“ slutter Hans-Peter 
Rasmussen.

Den nye direktør for randers FC a/s har på det forretningsmæssige plan næsten 

altid beskæftiget sig med sport. Uddannet hos randers sport og har senest været 

direktør for sporTmasTer-kæden. selv om han havde planer om en tilværelse med 

bestyrelsesarbejder, så var direktørjobbet i den hjemlige fodboldklub for stor og 

spændende en udfordring til at lade ligge. randers-drengen hans-peter rasmussen 

føler, at han nu endelig er kommet hjem. 
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„det Var som at 

komme hJem igen. 

det Var en rigtig god 

følelse.“

„Vi skal konstant 

haVe høJe ambitioner. 

på den måde er det 

også sJoVere.“

„Vi skal fortsætte 

med at udVikle en 

god fodboldkultur 

her i byen.“
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„Jeg har aldrig troet, at jeg ville få 
råd til sådanne biler,“ siger Søren 
Fischer, Randers Tandhjulsfabrik 
A/S, ydmygt. „Men krisen for nogle 
år siden gjorde faktisk, at specielle 
biler faldt voldsomt i pris. Da slog 
jeg til. Jeg købte den i Ans. Den 
kostede mig nogle kontanter og så 
to Vespa scootere.“

Umiddelbart efter at XK 150’eren 
forlod det engelske samlebånd 
i 1958, blev den eksporteret til 
USA. Da var den racing green. Det 
var ved den lejlighed, at Marilyn 
Monroe i forbindelse med en fejring 
i New York satte sig ind på bagsæ-
det af den. I 1986 blev den solgt til 
Schweiz, og her blev den malet rød. 
Senere blev den købt af Kjeld Lun-
derskov i Kolding. På et tidspunkt 
havnede den hos Christian Jensen, 
CT Cars i Ans. Det var her Søren  
Fischer købte den. „Jeg bad dog 
Kjeld Lunderskov om at give en 
vurdering af bilen og prisen. Da han 
sagde god for den, var den handel 
hjemme,“ fortæller Søren.

„Den bil har aldrig skuffet mig. 
Bare det at starte den er en drøm. 

Jeg har det hver gang som en dreng 
på 12 år, der har fået en ny cykel. 
Den består af pragtfuld mekanik, 
som langt overgår nutidens biler. 
Jeg kan finde på at køre en tur en 
sommernat. Ud til skov og strand. 
Nyde duftene og stilheden – og 
nyde at jeg sidder i en af verdens 
smukkeste biler.“ 

Tre katte
„Jeg har kørt Audi og jeg har kørt 
Mercedes, men nu er det mine tre 
katte, det handler om,“ siger Søren 
Fischer og henviser til, at han også 
er indehaver af en Jaguar XJ 8 fra 
2008 og en XK 8 også fra 2008, som 
han kører i til daglig. „Det er den 
billigste af dem,“ siger han. Dog har 
han også investeret i en Mercedes 
280 SL fra 1970. „Den så jeg i mine 
unge dage, da jeg var i lære som 
maskinarbejder i Hamborg. Sådan 
nogle kørte alfonserne rundt i nede 
på Reeperbahn. Det har taget mig 
næsten 45 år at få fat i den – og den 
gang troede jeg slet ikke, at jeg no-
gensinde ville få råd til den,“ siger 
Søren med et grin.

1958 Jaguar XK 150
Produktion: 1957 – 1961
Motor: 3442 cc
 250 HK
 2 overliggende knastaksler 
 6 cylindre
Topfart: 217 km/t
0 – 100 km/t: 7,6 sek.

som en Dreng på 12 år, 
DER HAR FåET En  
ny CyKEl

som yngre var han mere til motorcykler, men nu kan alderen 
så småt mærkes. Derfor er han begyndt at samle på cabriolet’er 
– og den, han er mest glad for, er en jaguar Xk 150 fra 1958. 
og den har marilyn monroe oven i købet siddet i.
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Henrik Bøgild Nielsen ønskede i 
2006 at overtage møbelvirksomhe-
den International 
Furniture, som han 
i flere år havde 
været ansat i. Virk-
somheden havde 
på daværende 
tidspunkt leveret 
underskud i flere 
år, og det var derfor 
en udfordring at 
finde finansiering til 
overtagelsen.

Henrik er jyde helt ind til benet, 
og med en fortid som brugsuddeler 
er han en fandens god købmand. Ef-
ter at have undersøgt mulighederne 
for finansiering af overtagelsen 
allierede han sig med sit lokale pen-
geinstitut. Henrik var villig til at ofre 
alle sine sparepenge og satse alt, 
hvad han ejede. Det havde Spare-
kassen Kronjylland stor respekt for, 
og de har finansieret ham lige siden. 
Efter en omfattende turnaround i 
virksomheden er det kun gået én 

vej, og i 2013 blev International Fur-
niture blevet som Børsen Gazelle.

Byggeri til 17 
mio. kr. midt på 
Djursland 
Henrik har i år  
udvidet virksom-
heden med et 
byggeri til 12 mio. 
kr., hvor han igen 
har lånt pengene i 
Sparekassen. Det 

nye firmadomicil råder over i alt 
2700 m² lager og 800 m² showroom 
og kontorfaciliteter.

„Det er vigtigt med pengeinstitut-
ter, som både kan og tør finansiere 
det lokale erhvervsliv. For virksom-
heder, der ønsker 
at vækste, er det 
altafgørende med 
et godt forhold til 
den lokale bank,“ 
forklarer Henrik.

Henrik byggede 
sidst i 2008, og 

dengang overvejede han at flytte sin 
engros- og produktionsvirksomhed 
til Randers. 

„Vi sælger udelukkende varer 
gennem vores forhandlere, og 
mange af dem vil have nemmere 
tilkørselsforhold i Randers. Men ikke 
alle virksomhedens medarbejdere 
ville flytte med, så den sag var hur-
tigt afgjort. Jeg har landets bedste 
medarbejderteam, og det er altså 
uundværligt,“ fortæller Henrik. 

Udover dygtige og trofaste med-
arbejdere er stabile leverandører og 
et godt forhandlernet med til at gøre 
virksomheden til en international 
succes med kunder fra både ind- 
og udland. De ti ansatte omsætter 
årligt for over 30 mio. kr..

SPAREKASSEn: vi vil BiDRAgE Til UDviklingen aF DeT lokale erhvervsliv
Det gør Sparekassen Kronjyllands 
administrerende direktør, Klaus 
Skjødt glad, når han hører en histo-
rie som International Furnitures. 
Den er nemlig et stærkt eksempel 
på lokalt samarbejde, der virker.

„En af vores vigtigste opgaver er 
at finansiere det lokale erhvervsliv 
i Midt- og Østjylland, og det tager 
vi meget seriøst. Vi skal nemlig 
bidrage til det lokale erhvervslivs ud-
vikling,“ understreger Klaus Skjødt.

I slutningen af sidste år lancerede 
han en ny strategi for Sparekas-
sen, og her står der blandt andet, 
at Sparekassen i stigende grad skal 
være kendt som erhvervslivets 
pengeinstitut.

„Vi står i dag rigtig stærkt på 
privatsiden, og det skal vi selvfølge-
lig blive ved med, men jo længere 
vi kommer væk fra Randers, jo 
mere bliver vi alene opfattet som et 

privat institut, og det skal vi ændre 
på,“ slår han fast.

En af måderne har været at etab-
lere deciderede erhvervsenheder i 
en række af Sparekassens afdelin-
ger. 

„Her kombineres den faglige 
indsigt med et lokalt kendskab og 
engagement, og det oplever jeg, at 
mange erhvervskunder sætter stor 
pris på.“

lokale kræFTer  
BAg inTERnATiOnAl SUCCES
international Furniture i Ørum valgte at blive på Djursland, da den 

succesfulde gazellevirksomhed skulle have nyt hovedsæde til 17 mio. kr.  

en god relation til det lokale pengeinstitut har været altafgørende for 

væksten, forklarer direktøren.

„for Virksomheder, 
der ønsker at 
Vækste, er det 
altafgørende med 
et godt forhold til 
den lokale bank.“

„Jeg har 
landets bedste 
medarbeJderteam, 
og det er altså 
uundVærligt.“
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Direktør Henrik Bøgild Nielsen, International Furniture
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Nybolig Erhverv
Randers

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

Sag 6203Investerings-/projektejendom.

I HJERTET AF RANDERS.

Randers C - Torvegade 15-21
Særdeles velbeliggende byejendom
indeh. butikker, kontorer og boliger.
På hjørnet af Sct. Mortens Gade og
Torvegade. Ejendommen overtages
med lejemålene.

TIL SALG

Kontantpris kr. 21.500.000
Etageareal m2 3.263
Kælder/Tagetage m2 871/526

Randers tlf. 7020 3911

Sag 7565Kontor.

SKAL SES

Randers SV - Messingvej 23
Velbeliggende erhvervsejendom
med nyere kontor/ forretningsloka-
ler. Store åbne kontormiljøer med
enkelte kontorer og møderum, stør-
re showroom m.v. Gode p-forhold.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 253.750
Etageareal m2 725

Randers tlf. 7020 3911

Sag 7616Butik.

Randers C - Middelgade 3
Velbeliggende butikslejemål i
strøggader på hjørnet af Middelga-
de og Tårngade. Fremstår nymalet
og særdeles lyst og præsentabelt.
Fra butikken er der trappe til kæl-
deren, som indeholder frokostrum,
toilet, flere mindre disponible rum,
samt stor lagerrum. En p-plads i
ejendommens gård.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 365.750
Etageareal m2 288

Randers tlf. 7020 3911

Danmarks største
erhvervsmægler-
kæde - 6. år i træk
Med 25 forretninger på landsplan og over 70
professionelle erhvervsmæglere kan vi vare-
tage alle opgaver i forbindelse med køb, salg,
udlejning, vurdering og projektudvikling.

Nybolig Erhverv - Østervold 42 2., 8900 Randers C
Kontakt os på 7020 3911

http://nyboligerhverv.dk/randers
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ErhvErvs- og produktansvarsforsikringEn  
kan blivE virksomheDens reDningskrans
Af Bent Ketelsen og Bjarke Barrett Sørensen, 

Dansø Forsikringsmæglere www.dansoe.dk

 
Mange virksomheder er gode til 
at sikre sine værdier. Det være sig 
kaskoforsikring på bilerne, brand 
og stormskade på bygningerne 
og brand, tyveri og vandskade på 
løsøret.
Den allervigtigste forsikring er imid-
lertid erhvervs- og produktansvars-
forsikringen, for hvis man bliver 
erstatningsansvarlig for en skade 
kan kravene have en ruinerende 
størrelse.

Der er mange faldgruber i forsik-
ringsselskabernes ansvarsforsikring:
Har du dækning for tab? For be-
handling og bearbejdning? Gælder 
det både erhvervsansvar og pro-
duktansvar? Har du ingrediens- og 
komponentdækning? Har du behov 
for miljøansvar, recall eller måske 
rådgiveransvar?

Reglerne er omfattende og kan 
medføre erstatningsansvar uden 
man har gjort noget forkert. At 
fraskrive sig ansvar i sine salgs- og 
leveringsbetingelser kan være en 
glimrende ide, men er det i langt fra 
alle tilfælde – forsikringsdækningen 
afhænger nemlig også af disse an-
svarsfraskrivelser, og der kan også 
være hensyn at tage til sine kunder.

Skal en ligkistefabrik  
have produktansvar?
„Det er ikke nødvendigt“ sagde 
direktøren til mig, „mine kunder kla-
ger aldrig.“ Det kunne nu godt være 
at skruerne var for små, så håndta-
get gik løst og bærerne tabte kisten, 
så det gik ud over en af bærerne. 
Man kan aldrig vide sig sikker.

I 2004 afsagde Vestre Landsret 
en dom: En smed udførte varmt 
arbejde og dette medførte desværre 
en udbrændt fabrik. Bygning og løs-

øre var forsikret hos Tryg, Codan og 
Nykredit. Smedefirmaets ansvars-
forsikring dækkede kun 5 mio. kr. og 
de tre forsikringsselskaber krævede 
derfor efterfølgende 21 mio. kr. 
direkte af smedefirmaet, der blev 
dømt ansvarlig for branden. 

Erhvervs- og produktansvars-
policen kan blive virksomhedens 
redningskrans. Det kan godt være, 
at du burde kigge den igennem og 
granske dækninger og eventuelle 
klausuler og betingelser. 

klUmme – Forsikring:

Teams skaber bedre resultater 
på den lange bane

Dansk Revision, Randers | Tronholmen 5 | DK-8960 Randers SØ | 89 125 000

Teams skaber bedre resultater 
på den lange bane

http://www.danskrevision.dk


Alle gode historier begynder i det 
små. Historien om Lars Kandborg 
og Michael Møller er heller ingen 
undtagelse. De 
begyndte i små 
lokaler i 2006, et 
lillebitte sted som 
vedhæng til en bo-
ligbutik i midtbyen. 
I starten var det 
kun Lars, der sad 
der. Så blev der 
ansat en sekretær, 
og så kom også Mi-
chael ind. Det var først i 2012, at de 
flyttede ind i de nye flotte, lyse og 
venlige lokaler mellem midtbyen og 
motorvejen med god tilgængelighed 
for firmaets kunder. I dag består for-
retningen af tre ejendomsmæglere 
og én sekretær. 

„Hvorfor vi valgte at blive en del 
af EDC?“ spørger de. „Jamen, det 
gjorde vi, fordi det er den kæde, der 
passer os bedst. I EDC ejer vi selv 
vore forretninger, og vi er aktionærer 
i kæden. EDC er Danmarks stør-
ste mæglerkæde, og vi har mange 
fordele i form af effektive søgema-
skiner og kartoteker. Det betyder 
noget, når vi skal finde købere og le-
jere i andre dele af landet. Men først 
og fremmest betragter vi os som et 
lokalt ejendomsmæglerfirma med 
lokale rødder og lokale netværk.“ De 
fortæller, at alle er lokale. Michael 
bor i Hornbæk sammen med Char-
lotte og tre piger, mens Lars bor 
i Assentoft med 
Mette og deres to 
piger. Julie, som er 
den nye ejendoms-
mægler i firmaet, 
bor i midtbyen og 
Karina, sekretæren, 
bor i Dronningborg. 
„Vi er en del af byen,“ fortæller 
Michael. „Vi involverer os så meget 
vi kan, når det handler om det lokale 
erhvervsliv. Vi er begge med i hver 
sin Rotary klub, og vi sponsore-
rer blandt andet Randers FC og 
Randers HK. Vi lever jo af, at det går 
godt for Randers.“ 

De uformelle mæglere
„Vi er nok ikke så gode til slips og 
nålestriber,“ siger Lars med et smil. 

„Men jeg vil mene, at vi er gode 
til at få aftaler på plads. Det er helt 
sikkert vor styrke. Vi er i øjenhøjde 

med vore kunder. 
Vi sælger og udle-
jer i alle størrelser. 
Det kan være en 
frisørforretning på 
60 kvadratmeter, 
men det kan også 
være Energi Midts 
lokaler på 5.500 
kvadratmeter, som 
vi for nyligt solgte 

til Dan Domain. 
Vore kunder kan inddeles i to 

grupper: Den ene gruppe, er det, 
vi kalder brugere. Det er dem, der 
har en virksomhed og derfor skal 
bruge erhvervslokaler. Den anden 
gruppe er de professionelle ejen-
domsfolk, som 
lever af at sælge, 
købe og udleje. 
Dertil har vi en del 
rådgivningsarbejde. 
Vi rådgiver flere af 
landets allerstørste 
virksomheder.“ 

Michael fortsæt-
ter: „Vi lægger – som de fleste 
selvstændige – mange arbejdstimer 
i firmaet. Sjovt nok møder vi hinan-
den ganske tit her i firmaet om afte-
nen eller i weekenderne. Det er ofte 
lige noget, der skal gøres færdigt. Vi 
klarer os ikke helt med 37 timer om 
ugen. Vi er her, fordi vi elsker vores 

job.“
Dog har – el-

ler havde – de en 
målsætning om at 
spille squash sam-
men om morgenen 
så ofte som muligt, 
men igen så kniber 

det med tiden. „Vi når egentlig 
ikke ret meget andet end at passe 
firmaet og så være sammen med 
vore familier så meget som muligt,“ 
siger Lars. 

Fremtiden
Efter Michael og Lars’ mening, er 
finanskrisen ved at være passé. 
Nu begynder markedet at arte sig 
igen, siger de. „Vores ambition 
er ikke bare at være størst. Vi vil 

også gerne være bedst. Vi går ikke 
efter kortsigtede gevinster. Det er 
ikke os. Vore ambitioner går mere 
i retning af at blive bedre og bedre 
hele tiden og derigennem at vokse 
i et fornuftigt tempo. At kunne give 
vore kunder en ordentlig rådgivning 
og service – og i øvrigt have et godt 
forhold til såvel vore medarbejdere 
som kunder og andre forretningsfor-
bindelser,“ siger de. 

Fredag eftermiddag
Fredagsøllen er for længst blevet 
skiftet ud med et glas rom. Det er 
en hyggestund på kontoret, hvor 
også firmaets øvrige kontakter er 
velkomne. „Og det er da utroligt 
mange, der lige har et ærinde hos 
os på denne tid af ugen,“ siger de 
grinende.

De er ikke fyldt 40 endnu. Begge indehavere har været i branchen siden 20-års 
alderen, og nu driver de med succes eDC erhverv Danebo i randers. De drømmer 
ikke om at være størst, men de drømmer om at blive bedre og bedre. De skal jo 
være i branchen rigtig mange år endnu.
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„først og fremmest 
betragter Vi os som 
et lokalt eJendoms
mæglerfirma med 
lokale rødder og 
lokale netVærk.“

„Vi går ikke efter 
kortsigtede 
geVinster. det er 
ikke os.“

„sJoVt nok møder 
Vi hinanden ganske 
tit her i firmaet 
om aftenen eller i 
weekenderne.“
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vi Er hEr mEd  
liv og sjæl
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Indehavere og ejendomsmæglere Lars Kandborg og Michael Møller, EDC Erhverv Danebo
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Ronnie Bach Nielsen var dårlig nok fyldt 19 år, mens 
hans kammerater var lidt ældre, da de begyndte for sig 
selv i en kælder i udkanten af Randers, mens de pas-
sede deres daglige arbejde. De to andre som sælgere 
af it-udstyr. „Vi havde i hvert fald fundet ud af, at den 
service og de muligheder for hosting, der var, de var alt 
for ringe. For udbyderne var nogle nørder, der ikke var i 
stand til at tale med almindelige mennesker. Kunderne 
skulle have en god oplevelse, og de skulle ikke mindst 
kunne forstå, hvad det var, vi sagde. Vi skulle ikke nød-
vendigvis være de billigste,“ fortæller Ronnie. „Men i 
starten var vi bestemt ikke fagfolk. Vi måtte ofte prøve 
os frem. Det var simpelthen learning by doing.“

Dagen efter at han havde bestået sin uddannelse 
som elektroniktekniker, begyndte han på fuld tid i 
DanDomain. 

Virksomheden blev i perioden 2005 til 2009 kåret 
som gazellevirksomhed hvert år. Man har modtaget 
Dansk Industris Initiativpris i 2007, og man har været 

nomineret til Entrepreneurs of the Year af Ernst & 
Young. I år har DanDomain modtaget årets erhvervspris 
i Randers Kommune, man har købt ELROs tidligere 
domicil på Normansvej i Randers, man beskæftiger 
80 medarbejdere og det seneste omsætningstal er 71 
mio. kr. 

Kunderne er i dag blandt de allerstørste i Danmark 
som for eksempel Dansk Supermarked. Men også lo-
kale virksomheder som Randers Kommune og Tradium 
er at finde på kundelisten. 

For et par år siden valgte Jesper Aggerholm at sælge 
sin del af virksomheden, som nu ejes alene af Ken 
Boye og Ronnie Bach Nielsen. Siden 2012 har Ronnie 
været administrerende direktør for virksomheden. 

Gode rammer og en fælles kultur
„I 2009 havde vi haft virksomheden i ti år. Vi var kom-
met op på 30 medarbejdere, men vi havde stadig ikke 
rigtig nogen strategier og visioner, bortset fra at vi vid-

ronnie var en opvakt knægt og i lære som elektroniktekniker, da han og 
to kammerater etablerede DanDomain. Den virksomhed har siden fyldt 
rigtig meget i hans liv. men musik i et band, en nyindkøbt, halvgammel 
campingvogn og ikke mindst et par små drenge tager også tid. Det virker 
dog som om den 35-årige direktør og medejer har tid til det hele.

HAn STARTEDE i En kælDer
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ste noget om, at vi skulle og kunne differentiere os på 
service. Der skulle ske noget nyt. Derfor besluttede vi 
blandt andet at ansætte en ekstern direktør. Da direktø-
ren efter et par år valgte at forlade virksomheden, stod 
vi igen lidt i den samme situation. Denne gang valgte 
vi så igen os selv som ledelse, og jeg blev administre-
rende direktør. Også ud fra den betragtning, at det kun 
var os selv, der helt ind til benet kendte vort DNA. Vi 
ved noget om, at det er den fælles kultur og de gode 
rammer, der skaber resultater. Vi har taget medarbej-
derne med ind over strategiprocessen. Hvem er vi – og 
hvor skal vi hen? Hvor skal bussen køre os hen?“

En landsbydreng
Ronnie er opvokset i Øster Tørslev, en lille landsby 17 
km nord for Randers, men bor i dag sammen med sin 
familie i Hornbæk. Her bor han sammen med Mariette, 
der er pædagog, og så deres 
to små drenge på 1½ og 4 år. 

„Meget af min tid går 
naturligvis med at passe 
butikken her. Jeg har lavet en 
aftale med familien om at ar-
bejde igennem torsdag, som 
regel til midnat, mod at være 
hjemme i ordentlig tid de 
øvrige dage. Og så holder jeg også fri i weekenderne. 
Der skal være plads til familien.“

„For 12-13 år siden spillede jeg i forskellige bands. 
Det var musik lige fra The Beatles til Gasolin, Cree-
dence og Van Morrison. Jeg spillede skiftevis guitar 
og bas. Desuden sang jeg. Sammen med nogle af de 
gamle drenge fra dengang, er vi ved at tage den hobby 
op igen. Vi forsøger at mødes, når vi har tid. Og så har 

virksomheden et motionsrum i kælderen. Her er jeg 
en gang om ugen. Men det rum burde jeg nok besøge 
noget oftere,“ erkender Ronnie med et muntert grin. 
„Jeg kan mærke, at hovedet bare fungerer bedre, når 
pulsen har været oppe.“

Ronnie er blevet valgt ind i bestyrelsen i Dansk In-
dustri i Randers og Norddjurs kommuner. Og så er han 
medlem af Randers Business Breakfast Rotary klub, 
der mødes en gang om ugen over en gang morgen-
mad. „Den klub har jeg megen fornøjelse af. Der er en 
god dynamik i klubben, og så møder man forskellige 
erhvervsfolk i vidt forskellige brancher. Vi får besøgt 
forskellige virksomheder og institutioner - og så er 
der jo også det sociale aspekt i det. Rotarys motto er: 
Service above self. Det betyder, at vi i klubben bruger 
vores ressourcer til at støtte forskellige humanitære 
formål.“

Lidt fritid bliver det dog til. 
Han kan lide at cykle en tur 
med sin ældste søn. Ofte 
kører de ud og oplever na-
turen omkring Gudenåen og 
Fladbro. Det er dejligt, og så 
giver det nogle gode far-og-
søn snakke. „Før sommerfe-
rien købte vi en ti år gammel 

campingvogn. Den kører vi så lidt rundt med hen over 
sommeren. Det er alle tiders for ungerne, og jeg synes, 
at jeg slapper utroligt meget af ved den form for ferie,“ 
siger Ronnie Bach Nielsen.

„Jeg har laVet en aftale med 
familien om at arbeJde igennem 
torsdag, som regel til midnat, 
mod at Være hJemme i ordentlig 
tid de øVrige dage.“

Direktør Ronnie Bach Nielsen, DanDomain



24 Advertorial www.randersbiz.dk · september 2014

KLUMMEN:

 nyT FRA  
 erhverv ranDers  
 i RAnDERS Biz
Erhverv Randers har den glæde at 
kunne præsentere et samarbejde 
med Randers’ nye erhvervsmagasin 
Randers Biz. Her vil du fremover 
kunne læse om vores arrange-
menter og initiativer, samt en 
masse gode historier om Randers’ 
erhvervsliv.

Her i det første nummer vil jeg 
gerne benytte lejligheden til at 
ønske Randers Kommune tillykke 
med de 19 pladser frem i DI´s 
erhvervsklimaanalyse. Et flot – og 
nødvendigt spring, som tager sit 
udgangspunkt i en markant for-
bedret dialog og samarbejde med 
erhvervslivet. Dette skal udnyttes 
til at komme endnu længere op på 
DI‘s liste.

Med vores borgmester Claus 
Omann Jensen i spidsen er der 
kommet flere nye initiativer på bor-
det. Her kan blandt andet nævnes 
en målsætning om 100 virksom-
hedsbesøg fra borgmesteren, samt 
et tilsvarende antal virksomhedsbe-

søg fra diverse erhvervsrelaterede 
embedsmænd.

Erhverv Randers medvirker aktivt 
i planlægningen og gennemførelsen 
af disse møder. Så hvis du gerne vil 
have besøg og har nogle initiativer, 
der kan hjælpe det lokale erhvervs-
liv på vej, så tøv ikke med at kon-
takte os, så vi kan nå vores fælles 
mål om at blive en af landets mest 
erhvervsvenlige kommuner.

Logistik og eksport
I september fik vi med det nordlige 
hængsel koblet Djursland på E 45. 
Nu savner vi initiativer og midler 
til at realiserer en sammenhæng 
med Ommesyssel og E 45 nord, og 
samtidig lægge pres på vores lokal-
valgte politikere for at sikre en ny 
broforbindelse over vores smukke 
flod. Noget der vil være tvingende 
nødvendigt med de fremtidige 
trafikprognoser.

Hos Erhverv Randers har vi 
flere nye og konkrete initiativer 

til vækst, blandt andet vores nye 
eksport-kontor i Hamborg. Du kan 
blandt andet komme på studietur 
til Hamborg-kontoret og høre mere 
om de muligheder og potentielle 
fremtidige samarbejdspartnere, 
der findes på det tyske marked. På 
disse sider kan du læse mere om 
det nye initiativ.

Brug os – det er derfor vi er her!

ERHVERV RANDERS

Uffe Færch
Direktør Erhverv Randers
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ny  
BesTyrelses- 
UDDannelse
erhverv randers og deres samarbejdspartnere starter 
et nyt hold på den succesfulde bestyrelsesuddannelse.
Den første lektion starter den 22. 
oktober, men der er tilmeldingsfrist 
allerede i starten af oktober, så man 
skal snart melde sig til, hvis man vil 
have en af de 12 pladser på holdet. 
En af de tidligere deltagere John 
Morgen, direktør for Randers Havn 
har følgende at sige om uddannelsen.

„Hele forløbet har været rigtig 
inspirerende og lærerigt. Jeg føler, 
at jeg har fået noget med fra under-
visningen og den sparring, jeg har 
haft med de andre deltagere. Noget 

jeg kan gå direkte ud og bruge i min 
nuværende arbejde.

Uddannelsen er tilrettelagt ud fra 
ønsker om en praktisk og grundlæg-
gende uddannelse inden for besty-
relsesarbejde. Derudover har mange 
også set prisen på de i dag tilbudte 
bestyrelsesuddannelser som en bar-
riere, da de ofte er meget dyre.

Du kan tilmelde dig hos kursus-
sekretær Anja Friis Sørens på as@
tradium.dk

ERHvERv  
RAnDERS  
åBnER KOnTOR  
i hamBorg
erhverv randers har netop indgået en aftale med Dansk-Tysk 
handelskammer om et eksport-samarbejde med udgangspunkt i 
hamborg.

Bliv medlem af  
Erhverv Randers

Bliv en del af vores 
virksomhedsnetværk med over 450 

medlemsvirksomheder og bliv inviteret 
til spændende virksomhedsture og 

aktuelle temaarrangementer.

Se mere og meld dig ind på 
www.erhvervranders.dk

„Det tyske marked er Danmarks 
største eksportmarked, og det vil vi 
gerne udnytte endnu bedre end tid-
ligere til fordel for de randrusianske 
virksomheder. Vi har derfor blandt 
andet arrangeret en netværkstur til 
Hamborg den 29. og 30. oktober, 
hvor virksomhederne vil få mulighed 
for at møde samarbejdspartnere fra 
deres respektive brancher“, siger 

direktør for Erhverv Randers Uffe 
Færch.

På netværksturen til Hamborg, 
vil der være mulighed for individu-
elle møder med potentielle tyske 
samarbejdspartnere. Derudover er 
der mulighed for at møde et tysk 
advokatfirma, Dansk-Tysk Handels-
kammer, som hver især kan fortælle 
om de muligheder, der findes på det 

store tyske marked, samt  
møde andre eksportfokuserede 
virksomheder fra Randers.

„Vi håber på interesse fra byens 
virksomheder, da det jo er en mulig-
hed for enten at starte eller udvide 
sine aktiviteter i Tyskland, som trods 
alt er et noget større marked end 
det danske“, siger Uffe Færch.
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Randers FC

Hans-Peter Rasmussen (54) 
er ny adm. dir. for Randers FC. 
Han er indfødt randrusianer, 
og har tidligere været adm. 
dir. for Sportsmaster-kædens 
116 butikker i Danmark, samt 
indkøbschef hos bl.a. Føtex, 
Hummel, Bilka og Intersport 
Danmark. Det seneste år har 
Hans-Peter været bestyrelses-
medlem hos Sport Danmark 
A/S, der ejer Sportmaster-kæ-
den, og hos Jaguargruppen, 
Skandinaviens største kæde 
for jagtudstyr.
Han afløser Jacob Nielsen på 
posten. Læs artikel side 12

Tøjeksperten
Kasper Bugge Kristensen 
(24) er ansat som butikschef 
hos Tøjeksperten i Randers 
Storcenter. Han har arbejdet i 
Tøjeksperten i Randers midtby 
i fire år, to år som elev, 1½ år 
som salgsassistent og ½ år 
som souschef.

Tradium 
Mads Pedersen (39) er ansat 
som uddannelsesleder på Tra-
dium. Han har fået ansvaret 
for en række administrative- 
og ledelsesmæssige opgaver 
med særlig vægt på pæda-
gogisk ledelse på Tradium Tek-
nisk Gymnasium, og han skal 
desuden undervise i dansk. 
Mads er bosat i Aarhus og ud-
dannet cand. mag. i dansk og 
idehistorie og har desuden en 
master i interaktionsdesign og 
multimedier.

Neye
Susanne Schou (56) er ansat 
hos Neye i Randers Storcen-
ter som butiksleder. Hun har 
arbejdet i Neye i 36 år, og 
kommer fra en stilling som 
butiksleder i Neye Aarhus C, 
gennem 20 år.

Nordhavn Marine 
& Offshore
Søren Rasmussen er tiltrådt 
som ny teknisk direktør hos 
Nordhavn Marine & Offshore. 
Han har været servicechef i 
virksomheden i en årrække, 
og har derfor et stort indblik i 
dens forskellige afdelinger og 
funktioner. Han får ansvaret 
for service, reservedele, kon-
struktion og produktion.

Verdo
Nyuddannede VVS- og energi-
specialist Peter Hjorth Ander-
sen (24) er blevet hædret med 
den højest mulige anerken-
delse til svendeprøve for en 
VVS-lærling. Han fik 12-taller i 
alle fem afsluttende opgaver. 
Det sker kun for omkring to 
lærlinge på landsplan årligt. 
„Når en lærling bliver indstil-
let, og får overrakt denne 
medalje, er det fordi, han har 
gjort en uovertruffen indsats, 
som ligger over UG. I mit 
arbejde med Peter har både 
jeg og kunderne sat stor pris 
på hans dedikerede arbejds-
indsats, fortæller områdechef 
Claus Flemming Bligaard, der 
havde æren af at overrække 
Peter diplom og medalje.

Årets Unge 
Erhvervsleder 2014
Har du en kollega eller chef 
mellem 18 og 40 år, som 
er ansat i en ledende stil-
ling, og som har gjort noget 
særligt for virksomheden eller 
medarbejderne, kan du inden 
1. oktober nominere vedkom-
mende til at blive Årets Unge 
Erhvervsleder i Randers. Det 
gøres på www.aaretsunge-
erhvervsleder.dk  
Dommerpanelet består af 
direktør Uffe Færch, Erhverv 
Randers, Erhvervs- og ud-
viklingschef Dennis Jensen, 
Randers kommune, CEO 
Mads Pedersen, Matex 
Solutions (sidste års vinder), 
advokat Birgitte Jørgensen, 
Dahl Advokater, og regnskabs-
chef Charlotte Møller Bysted, 
Crescendo A/S. Sidstnævnte 
er også National Præsident  
for JCI Danmark, der står for 
projektet.

Udnyt dit fulde eksportpotentiale
23. september kl. 8:30-10.30 hos AVK 
International, Bizonvej 1, 8464 Galten. 
Østjyllands Spisekammer Region Aarhus 

Iværksætter workshops
7. oktober kl. 12.30-16.30, 22. oktober 
kl. 12.30-16.30 og 6. november kl. 12.30-
14.30 på Business Park Randers.
Lær mere om ledelse og selvledelse, 
motivation, udnyttelse af relationer, 
virksomhedsstruktur og styring, 
vinderkultur. Du møder bl.a. assistens-
træner i Randers FC Thomas Thomas-
berg, spillerne Nicolai Brock-Madsen og 
Kasper Fisker, en Teamdanmark psykolog, 
en salgsekspert og Jacob Bøtter.
De tre moduler er en samlet pakke for 
iværksættere med under tre år på CVR-
nummeret, pris (excl. moms) 1.000,- kr. 
Info: Jacob Mikkelsen, jm@randersfc.dk

Årets Unge Erhvervsleder
21. oktober kl. 19.00-21.00 på Det 
Gamle Rådhus i Randers. 
JCI Randers kårer Årets Unge Erhvervs-
leder. Borgmester Claus Omann 
Jensen indleder aftenen, hvor godt 
lederskab og personligt engagement 
er på dagsordenen, og hvor årets unge 
erhvervsleder i Randers kåres. 
Info: www.aaretsungeerhvervsleder.dk

Bestyrelsesuddannelse
22. oktober (opstart) kl. 8.30-16.00 på 
AutoC Park.
For nye og kommende bestyrelses-
medlemmer. Tag et skridt mod 
professionalisering og værdibaseret 
vækst. 7 moduler af hver 1-2 dage.
Arr.: Erhverv Randers, Tradium og 
Erhvervsakademiet Dania.
Info: Helle Guldhammer, hgu@tradium.dk, 
tlf. 2339 2287.

Netværkstur til Hamborg
29. oktober kl. 06.00 til 30. oktober 
kl. 18.00. Erhverv Randers inviterer på 
netværkstur til Hamborg, hvor du kan 
møde fremtidige samarbejdspartnere.
Tilm./info: www.erhvervranders.dk

Det psykiske arbejdsmiljø
5. november 8.30-12.00 på Business 
Park Randers.
Hvordan skaber du et godt psykisk 
arbejdsmiljø i virksomheden? Ole Nielsen 
fra Personalemanden giver dig svar.
Arr.: Dahl Advokatfirma, Randers FC og 
Personalemanden. Pris (excl. moms) 300.
Tilm.: Lene Bjørnsgaard Grøn, 
lbg@dahllaw.dk

Synlighed med Instagram
15. november kl. 8.00-10.00 på 
Graceland Randers. 
Instagram giver din virksomhed uanede 
muligheder. Hvad er Instagram? Kom 
godt i gang. Hvad og hvornår skal jeg 
dele? Fra Instagram til andre sociale medier.
Arr.: Erhverv Randers og Blohm Rejser 
sammen med Business Netværk 
Graceland. Pris 130 incl. morgenmad.
Tilm.: https://blohmrejser.nemtilmeld.dk/5

Professionel Netvorking
17. november kl. 8.00-10.00 på 
Graceland Randers.
Ti effektive måder til at spilde din tid 
med networking og ti effektive måder 
til at opnå max. udbytte af din tid med 
networking. Foredraget af Dann Sommer 
er både for nye og erfarne netværkere, 
som er på udkig efter inspiration til der.
Arr.: Erhverv Randers og Blohm Rejser 
sammen med Business Netværk 
Graceland. Pris 130 incl. morgenmad.
Tilm.: https://blohmrejser.nemtilmeld.dk/4
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Kræs
Henriette Lahn Niemann (35) 
er ansat hos Kræs i Randers 
Storcenter som butikschef. 
Hun er tidligere butiksindeha-
ver gennem fire år i Grenaa.
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Caverion A/S
Caverion‘s afdeling i Randers 
har udvidet sit servicecenter 
med en VVS-afdeling. Poul 
Bjerre Jensen er som service-
leder ansvarlig for afdelingen.

Jem & Fix
Til foråret flytter Jem & Fix ind 
på den tidligere Floor Marine-
grund på Marsvej i Paderup, 
hvor virksomheden overtager 
1000 kvm. Samtidig bliver 
der plads til andre butikker på 
550 kvm, hvoraf de 350 kvm 
forventes at bliver lejet ud om 
kort tid. Tilbage er der 200 
kvm til udlejning. TK Develop-
ment, der udvikler projektet, 
vil sælge, så snart bygningen 
står klar. Ejendomsprojektud-
vikler Lasse Riisgard siger, at 
de er ejendomsudviklere og 
ikke udlejere. En aftale med 
investorerne er ved at være 
på plads.

Løveapoteket
I begyndelsen af septem-
ber flyttede Løveapoteket i 
Torvegade til Østervold 24. 
Indehaveren, Naser B. Jen-
sen, har købt ejendommen på 
Østervold, hvor senest Home 
har haft til huse. Ifølge inde-
haveren er det flere fordele 
ved det nye domicil. Blandt 
andet har indretningen kunnet 
optimeres både for kunder 
og personale. Ekspeditions-
lokalet fremstår nu i mere lyst 
og venligt i kraft af ovenlys. 
Der har kunnet etableres en 
rampe for kørestolsbrugere. 
Endelig er der et par parke-
ringspladser uden for døren, 
der er forbeholdt apotekets 
kunder. 
Apoteket beskæftiger 22 
ansatte og har flere håndkøbs-
udsalg i udkanten af Randers 
by. 

Randers Taxa
Dantaxi i Randers er blevet 
en del af Randers Taxa, der 
på den måde både styker 
og fastholder sit eget bestil-
lingskontor i Randers, med et 
personale, der er lokalkendte.
På landsplan er antallet af 
vogne de seneste år reduce-
ret med omkring 25%, hvilket 
har medført, at mange lokale 
bestillingskontorer er lukket.

Thai Food Take 
Away
Kitya og Martin Engberg står 
bag den nye Thai Food Take 
Away på Udbyhøjvej i Ran-
ders.

BoligLaden
Tina Hedegaard har åbnet den 
ny genbrugsbutik BoligLaden 
på Blegen 5 i Randers. 

Same Same
Under navnet Same Same – 
but different, har klubejerne 
Rasmus Bang, Anton Seberg, 
John Scherning og Søren 
Schack åbnet en natklub, der 
hvor Excalibur tidligere holdt 
til. Bestyrer for stedet er Mor-
ten Nielsen. 

Repfone
Randers har fået sin egen 
Repfone i Sct. Mortensgade. 
Virksomheden reparerer 
mobiltelefoner, og der er også 
afdelinger i andre større jyske 
byer.

Clinic Victor 
Mette Andersen tilbyder be-
handlinger til både mænd og 
kvinder i sin ny skønhedsklinik 
Clinic Victor i Brødregade i 
Randers.

Luna Coffee 
Lounge Bar
Albert Kelani, der også står 
bag den italienske restaurant 
Luna Ristorante, har åbnet 
Luna Coffee Lounge Bar på 
Rådhustorvet i Randers.

Sushi Mania
Randers Storcenter har i 
Gul Gade fået en ny sushi 
restaurant & Take away. Sushi 
Mania‘s kokke tilbereder frisk 
sushi hele dagen og byder 
på et stort udvalg af maki og 
nigiri. 

Nye selskaber
CVR-NR:
36031662 HOUSE OF STARS ApS .............................................................................  02.07.2014
36034386 MYNTEVEJ 3, HELSTED ApS ....................................................................  03.07.2014
36036680 AKTIESELSKABET FREDERIKSSTADEN ...................................................  04.07.2014
36037466 MALERFIRMA KRAGH & REVSBÆK ENTREPRISE ApS ..........................  07.07.2014
36040491 HS AGRO ApS ...........................................................................................  09.07.2014
36042524 BB JENSEN ApS ........................................................................................  10.07.2014
36045000 FROGO ApS ...............................................................................................  11.07.2014
36045140 EJENDOMSSELSKABET TAARNLY ApS ...................................................  14.07.2014
36052740 DOORTECK ApS ........................................................................................  25.07.2014
32312306 PROV INTERNATIONAL DENMARK ApS ..................................................  05.08.2014
36062207 HM-AUTO.DK ApS .....................................................................................  12.08.2014
36065850 SALMING DANMARK A/S .........................................................................  18.08.2014
36067993 MRS SERVICE & MONTAGE ApS .............................................................  19.08.2014
36068302 M4W AF 7. AUGUST 2014 ApS ................................................................  20.08.2014
36069287 RANDERS EL & VVS A/S ...........................................................................  20.08.2014
36073705 SKOUSEN RANDERS ApS .........................................................................  27.08.2014
36075767 ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN ApS .............................................  29.08.2014
36076410 TIKVAN ApS ...............................................................................................  31.08.2014
36077867 TPN ApS ....................................................................................................  01.09.2014
36079495 AUTOHJÆLPEN.DK ApS ...........................................................................  02.09.2014
36082771 LISIT ApS ...................................................................................................  05.09.2014
36083492 MEDIA4WORK ApS ...................................................................................  08.09.2014
36084847 MAURICIA ApS ..........................................................................................  09.09.2014

Selskabsændringer
CVR-NR: 
35488537 SCANDINAVIAN E-SHOPPING ApS ......................... Konkursdekret afsagt 03.07.2014
27983049 BØJLEN ApS ............................................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 04.07.2014
28371527 DIXITEL A/S ................................................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 04.07.2014
30908511 ES TÅSINGEVEJ ApS ......................................... Likvidation sluttet, opløst 04.07.2014
33577605 GLOBAL WINDENGINEERING ApS ..........................opløst ved erklæring 04.07.2014
30361490 MASKINFABRIKKEN VITO A/S ................................ Konkursdekret afsagt 09.07.2014
29622027 ANIMALAND ApS .........................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 12.07.2014
34598002 ETNIOP ApS ............................................................ Konkursdekret afsagt 14.07.2014
34623392 RANDERS MØBELFABRIK ApS .............................. Konkursdekret afsagt 15.07.2014
31779707 TUSINDFRYDEN ApS .................................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 29.07.2014
32772528 BILUDLEJNING AARHUS ApS .................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 31.07.2014
27506593 HENRIK BRAM ApS ................................................. Konkursdekret afsagt 31.07.2014
32888828 RANDERS STEMPELFABRIK ApS ............... Konkursbeh. afsluttet, opløst 31.07.2014
32829694 RANDERS TURISTBUS ApS ........................ Konkursbeh. afsluttet, opløst 31.07.2014
32366198 RENTY ApS .................................................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 31.07.2014
33251580 SP BYGGE & ANLÆG ApS .......................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 31.07.2014
33079877 ÅRHUS-BILUDLEJNING ApS ....................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 31.07.2014
26397561 AMC AF 18/10-2010 A/S .............................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 05.08.2014
33867557 ANPARTSSELSKABET AF 21/8 2013 ........... Konkursbeh. afsluttet, opløst 05.08.2014
30068785 KANDT.DK ApS ............................................ Konkursbeh. afsluttet, opløst 05.08.2014
26139511 TØMRERMESTER PREBEN RASMUSSEN A/S .......Likvidation sluttet, opløst 18.08.2014
30592395 RIB DEVELOPMENT ApS ................................. Anmodning om opløsning 19.08.2014
30517199 ALESSANDRO DANMARK ApS ....................... Anmodning om opløsning 20.08.2014
33777620 ANPARTSSELSKABET AF 8. JUNI 2013 ........... Anmodning om opløsning 20.08.2014
32259227 FREDES FARM ApS .......................................... Anmodning om opløsning 20.08.2014
29827559 LUPI II ApS ...................................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 20.08.2014
33166230 PL INVENTAR ApS ............................................ Anmodning om opløsning 20.08.2014
34900973 FLP AGRO ApS ................................................. Anmodning om opløsning 21.08.2014
27770983 HMH-BYG ApS ........................................................ Konkursdekret afsagt 21.08.2014
35042210 KRONJYSK STILLADS 2013 ApS ..................... Anmodning om opløsning 21.08.2014
35234241 ORIGINAL BAKEHOUSE ApS ........................... Anmodning om opløsning 21.08.2014
35224858 ROSS ENTREPRISE ApS .................................. Anmodning om opløsning 21.08.2014
30585925 VIKING WINDFARMS A/S .....................................opløst ved en erklæring 21.08.2014
35049320 XL DANMARK ApS ........................................... Anmodning om opløsning 21.08.2014
19640671 A/S AF 30. MARTS 2012 RANDERS ................. Anmodning om opløsning 22.08.2014
33069308 ADULO SCANDINAVIA ApS ......................................opløst ved erklæring 22.08.2014
21359793 ApS AF 29. MARTS 2012 RANDERS ................ Anmodning om opløsning 22.08.2014
34619093 HELLEBÆK MULTI SERVICE ApS .................... Anmodning om opløsning 22.08.2014
20586702 STIGS BIL OG BOLIG ApS ................................ Anmodning om opløsning 22.08.2014
15246642 TANDLÆGE PER DYBBROE, LANGÅ ApS ....... Anmodning om opløsning 22.08.2014
20228873 TECH RANDERS ApS ....................................... Anmodning om opløsning 22.08.2014
26193826 ApS AF 31. MARTS 2012 RANDERS ................ Anmodning om opløsning 25.08.2014
28151977 CASA DESIGN ApS ........................................... Anmodning om opløsning 25.08.2014
25735021 NORDWIC ApS ..........................................................opløst ved erklæring 25.08.2014
28704585 EDJ SHIPPING ApS .......................................... Anmodning om opløsning 26.08.2014
30543629 DENOTE ApS ............................................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 30.08.2014
33259484 JKP-TOWER ApS ......................................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 30.08.2014
16935840 VSB FINANS ApS ......................................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 30.08.2014
33250673 CGM LIFE DENMARK ApS ........................................... opløst efter fusion 04.09.2014
29244669 KARL KJELDSEN SPENTRUP ApS .......................... Konkursdekret afsagt 04.09.2014
33777620 ANPARTSSELSKABET AF 8. JUNI 2013 .................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Wind Estate har vind i sejlene
Vindmøllevirksomheden Wind 
Estate i Randers med Lars 
Krull i spidsen har øget over-
skuddet markant i 2013 og 
udbetaler millioner i udbytte. 
Virksomheden har opført pro-
jekter i Danmark for samlet 87 
MW. De 63 MW har virksom-
heden selv realiseret. Projek-

terne er blandt andet opført 
ved Ilshøj ved Randers, Sunds 
i Herning og Kikkenborg i 
Lemvig. Overskuddet blev 
16,8 mio. kr. og pengetanken 
er nu på 134 mio. Dog lurer 
der en række risici forude. 
Bl.a. er markedsprisen for 
strøm faldet i løbet af 2013. 

mailto:info@erhvervdjursland.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
01.06.2014 - 11.09.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S Delta 3 Teknik
Messingvej 42A, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 6,8 (9,5)
Resultat før skat -1,9 -(0,6)
Egenkapital -0,8 (0,6)
Antal ansatte - (-)

A/S Randers Maskin- Automobil- 
og Tandhjulsfabrik
Haraldsvej 19, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 24,5 (29,0)
Resultat før skat 0,8 (2,7)
Egenkapital 39,1 (38,0)
Antal ansatte 35 (47)

Alphatronics Danmark 
Messingvej 40B, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat 277,6 (0,0)
Egenkapital 2.815,6 (0,0)
Antal ansatte - (3)

Allans Gulvbelægning ApS
Logevej 4, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,4)
Resultat før skat 0,4 -(1,0)
Egenkapital 5,6 (5,3)
Antal ansatte - (-)

Anlægsgartner Torben Jensen ApS
Mariagervej 245, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 23,8 (22,6)
Resultat før skat -0,5 (0,7)
Egenkapital -2,9 -(2,1)
Antal ansatte - (35)

Asli A/S
Mysundevej 4, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 9,0 (7,2)
Resultat før skat 1,1 (0,4)
Egenkapital 6,6 (5,9)
Antal ansatte 7 (15)

Autofokus Drastrup ApS
Ebeltoftvej 1, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,4)
Resultat før skat 0,1 -(0,1)
Egenkapital 1,9 (1,8)
Antal ansatte - (7)

Avery Dennison Nordic ApS
Tjærbyvej 90, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 5,9 (11,7)
Resultat før skat -58 (3,4)
Egenkapital 114,7 (174,7)
Antal ansatte 15 (35)

Bach & Pedersen Fragt A/S
Engelsholmvej 39, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 33,0 (32,9)
Resultat før skat 8,2 (6,1)
Egenkapital 7,2 (6,2)
Antal ansatte 75 (35)

Bailine Randers ApS
Slotsgade 4, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,3)
Resultat før skat -0,1 -(0,2)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 1 (3)

Bellcon ApS
Messingvej 64A, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,7)
Resultat før skat -0,4 -(1,7)
Egenkapital 1,2 (1,6)
Antal ansatte - (-)

Bilco A/S Randers
Grenåvej 32, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 11,8 (11,3)
Resultat før skat 1,8 (1,3)
Egenkapital 2,5 (6,8)
Antal ansatte - (-)

Bombardier Transportation  Dk A/S
Toldbodgade 39, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 64,6 (83,6)
Resultat før skat -10,3 (7,4)
Egenkapital 105,3 (132,9)
Antal ansatte 108 (124)

Bondorph‘s Renseri A/S
Viborgvej 1E, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,5)
Resultat før skat -0,3 -(0,6)
Egenkapital 2,5 (2,5)
Antal ansatte - (7)

Bosal-Sekura Industries A/S
Clausholmvej 23, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 17,8 (26,8)
Resultat før skat -26,5 (11,6)
Egenkapital 34 (60,5)
Antal ansatte 98 (108)

Brdr. Jacobsen Randers ApS
Blommevej 28, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 4,5 (0,6)
Resultat før skat -2,3 -(0,1)
Egenkapital -3,4 -(1,1)
Antal ansatte - (15)

Bunzl Distribution Danmark A/S
Messingvej 46A, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 97,2 (95,0)
Resultat før skat 21,8 (19,8)
Egenkapital 34,2 (31,7)
Antal ansatte 89 (89)

Byens Malerfirma Randers A/S
Mariagervej 57, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 4,1 (5,3)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 2,4 (2,0)
Antal ansatte - (15)

CCL Label A/S
Tjærbyvej 90, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 79,6 (57,5)
Resultat før skat 35,5 (25,0)
Egenkapital 101,2 (111,8)
Antal ansatte 181 (173)

Cimcon ApS
Volstrupvej 16, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,3)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 1 (-)

Cold Hand Winery ApS
Haversmosevej 21, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,0)
Resultat før skat 0 -(0,2)
Egenkapital -0,2 -(0,2)
Antal ansatte 1 (1)

C You ApS
Kronjydevej 47, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,2)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital -0,5 (0,0)
Antal ansatte 1 (1)

Dan-Bike A/S
Hvidemøllevej 9, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 3,2 (5,3)
Resultat før skat -3,7 -(1,3)
Egenkapital 14,6 (17,3)
Antal ansatte 13 (14)

Dahlitech A/S
Kertemindevej 48, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 9,3 (6,2)
Resultat før skat 0,8 -(0,5)
Egenkapital 0,7 (0,1)
Antal ansatte - (-)

Danish Property Development A/S
Haraldsvej 66, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,3 (2,6)
Resultat før skat -10,6 -(8,1)
Egenkapital -81,4 -(71,3)
Antal ansatte - (1)

Dansk Gartneri Montage ApS
Hammergårdsvej 20, 8983 Gjerlev J
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 4,8 (5,3)
Resultat før skat 0,2 (0,6)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 8 (9)

Dansk Spån Transport A/S
Storegade 17, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 8,4 (9,0)
Resultat før skat -1,2 -(0,7)
Egenkapital -1,7 -(0,7)
Antal ansatte - (15)

De Choen Elevator ApS
Eskærvej 3, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (1,1)
Resultat før skat 0 (0,5)
Egenkapital 0,9 (0,9)
Antal ansatte - (-)

De Choen El-installation ApS
Eskærvej 3C, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 1,1 (2,1)
Resultat før skat -0,6 -(0,2)
Egenkapital 0,9 (1,4)
Antal ansatte 3 (-)

FL. Laser ApS
Møllevangsvej 62, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,8)
Resultat før skat 0,9 (0,9)
Egenkapital 3,2 (2,6)
Antal ansatte - (-)

Flyttepakke 5 ApS
Vestergade 59, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,2 (2,0)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital 0,5 (0,7)
Antal ansatte 7 (7)

Fredberg & Thomsen ApS
Møllevej 4, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,3)
Resultat før skat 0,1 -(0,1)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte - (-)

Fyns Kran Udstyr A/S
Holger Danskes Vej 23A, 8960 R. SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 36,5 (43,3)
Resultat før skat -1,2 -(2,9)
Egenkapital 11,3 (12,5)
Antal ansatte 79 (83)

Gardin Lis ApS
Neptunvej 16, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 6,0 (5,6)
Resultat før skat 0,6 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,3)
Antal ansatte - (15)

Graceland Randers A/S
Graceland Randers Vej 3, 8960 R. SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 1,2 (2,0)
Resultat før skat -0,4 -(0,6)
Egenkapital 0,2 (0,5)
Antal ansatte - (7)

Gulløv Innovation ApS
Vandbækvej 11, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste -0,1 (0,6)
Resultat før skat -0,5 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,7)
Antal ansatte - (-)

H.F. Christiansen A/S
Hvidemøllevej 9, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 15,9 (15,1)
Resultat før skat 1,1 (4,1)
Egenkapital 126,8 (126,6)
Antal ansatte 11 (12)

H.F. Cykler A/S
Hvidemøllevej 9, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 7,8 (8,0)
Resultat før skat -0,1 (0,4)
Egenkapital 42,2 (42,8)
Antal ansatte 28 (27)

Harbo‘s Montage ApS
Sct. Kjeldsvej 1, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,4)
Resultat før skat -0,3 -(0,1)
Egenkapital 0 (0,2)
Antal ansatte - (1)

Haslund Byggefirma A/S
Lerbakken 4, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,6)
Resultat før skat -0,2 -(0,1)
Egenkapital 0,6 (0,7)
Antal ansatte - (-)

Heidis Kro ApS
Dr. Madsensvej 5A, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte - (-)

Helsted VVS ApS
Alsikevej 24, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 9,5 (9,7)
Resultat før skat 1,2 (1,3)
Egenkapital 7 (7,6)
Antal ansatte - (15)

Hornbæk Trævarefabrik A/S
Bogensevej 7, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,9)
Resultat før skat 1,5 (5,0)
Egenkapital 22,9 (23,4)
Antal ansatte 1 (-)
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Hounø A/S
Alsvej 1, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 48,8 (43,0)
Resultat før skat 11 -(0,7)
Egenkapital 42,1 (33,8)
Antal ansatte 84 (88)

Indumatic A/S
Ølstvadbrovej 24, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,6)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital 1,4 (1,8)
Antal ansatte 3 (7)

John Drejer A/S
Alsikevej 10, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 22,8 (19,9)
Resultat før skat 1 (0,8)
Egenkapital 4,5 (4,3)
Antal ansatte 75 (35)

Jydsk Automobil Centrum A/S
Grenåvej 14, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 19,8 (19,5)
Resultat før skat 2,7 (1,9)
Egenkapital 5 (17,1)
Antal ansatte - (-)

Kim Vittrup A/S
Burschesgade 12 1, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,5 (0,4)
Antal ansatte - (-)

Korreborgs Eftf. ApS
Logevej 4, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 4,8 (4,1)
Resultat før skat 0,3 -(0,3)
Egenkapital 1,9 (1,7)
Antal ansatte 7 (-)

Makers ApS
Burschesgade 12 2, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,7 (3,9)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 1,6 (1,6)
Antal ansatte - (-)

Malerfirma Lundorff A/S
Engelsholmvej 1, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 5,6 (5,3)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 1,9 (1,5)
Antal ansatte 15 (7)

Malerfirma Thage W. Nielsen A/S
Glarbjergvej 47, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 9,7 (10,2)
Resultat før skat 0,6 (0,7)
Egenkapital 1,6 (1,1)
Antal ansatte - (-)

Miljøteam A/S
Bogensevej 11, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 10,6 (17,2)
Resultat før skat -5,3 (1,8)
Egenkapital 13,1 (20,2)
Antal ansatte 266 (284) 

Multiline A/S
4180 Sorø, [Alsvej 14, 8940 Randers]
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 185,6 (190,5)
Resultat før skat 47 (50,3)
Egenkapital 79,4 (80,4)
Antal ansatte 194 (198)

Nordfab Europe A/S
Industrivej 13, 9550 Mariager
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 6,3 (6,6)
Resultat før skat -0,5 (2,2)
Egenkapital 2,8 (3,2)
Antal ansatte - (-)

O L Grafik A/S
Virkevangen 12, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.03.2014 
Bruttofortjeneste 4,7 (3,5)
Resultat før skat 0,6 -(0,5)
Egenkapital 4,3 (5,2)
Antal ansatte - (-)

Peterson Packaging A/S
Mirabellevej 16, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 70,0 (66,9)
Resultat før skat 21 (1,1)
Egenkapital 28,2 (7,2)
Antal ansatte 172 (153)

Profilsystemer A/S
Tørringvej 7, 8983 Gjerlev J
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 4,5 -(3,8)
Resultat før skat 2,2 -(6,7)
Egenkapital 11,9 (10,3)
Antal ansatte - (3)

Randi A/S
Mirabellevej 3, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 12,3 (13,9)
Resultat før skat -1 (0,4)
Egenkapital 25,5 (26,1)
Antal ansatte - (-)

Revisionsfirmaet Ole Vestergaard…
Bakkevænget 16, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 10,2 (10,0)
Resultat før skat 1,4 (1,7)
Egenkapital 3 (2,9)
Antal ansatte - (-)

Sand Cph A/S
Agerskellet 2, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 51,3 (57,3)
Resultat før skat 40,2 (41,7)
Egenkapital 152,9 (120,4)
Antal ansatte 41 (41)

Sinnerup A/S
Provstegade 6, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 37,0 (38,8)
Resultat før skat 2,4 (2,9)
Egenkapital 38,6 (44,0)
Antal ansatte 110 (113)

Sos Dansk Autohjælp Randers ApS
Ebeltoftvej 1, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 13,7 (13,0)
Resultat før skat 2,2 (17,8)
Egenkapital 13 (24,4)
Antal ansatte 22 (35)

Tandlæge Poul Staal ApS
Kirkegade 11, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 17,0 (12,4)
Resultat før skat 0,6 (0,0)
Egenkapital 1,9 (1,6)
Antal ansatte 35 (15)

Telekæden A/S
Jomfruløkken 2, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste -0,5 -(0,2)
Resultat før skat -4,4 -(2,8)
Egenkapital 0,5 (4,4)
Antal ansatte - (7)

Tømrermester Hans Kirk. Randers A/S
Bøsbrovej 102, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 6,1 (5,5)
Resultat før skat 0,8 (0,8)
Egenkapital 5,2 (5,1)
Antal ansatte - (15)

Vink Plast ApS
Kristrup Engvej 9, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 65,9 (92,3)
Resultat før skat 14,4 (18,4)
Egenkapital 49,5 (62,8)
Antal ansatte 100 (101)

Vorup El A/S
Bøsbrovej 3B, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 5,5 (7,6)
Resultat før skat -0,8 (0,4)
Egenkapital 1,2 (1,8)
Antal ansatte - (-)

Vorup Tømmerhandel og 
 Byggecenter A/S
Nyborgvej 3, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 66,7 (64,0)
Resultat før skat 22,7 (25,4)
Egenkapital 128 (116,7)
Antal ansatte 104 (91)

Volvo Danmark A/S
Taastrupgårdsvej 32, 2630 Taastrup
[ Haraldsvej 36, 8960 Randers]
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 142,3 (177,2)
Resultat før skat 42,2 (16,4)
Egenkapital 246,2 (201,1)
Antal ansatte 326 (321)

Direktør Lars Brødsgaard, 
Candyking Danmark A/S

Flot resultat for bland-selv slik
Når du køber bland-selv slik på 
tankstationen, i 7-Eleven eller 
i supermarkedet, er der gode 
chancer for, at det kommer fra 
Candyking i Randers.
Candyking, der tidligere hed 
Tasty Mix, er i dag fuldt inte-
greret med modervirksomhe-
den med samme navn i Sve-
rige. Svenskerne købte 60% i 
2011 og de resterende 40% i 
slutningen af 2012. Integrations- 
og transformationsprocessen 
har kostet på bundlinien, men i 
2013-regnskabet viser effekten 
sig på driften med et før-skat 
resultat på 2,5 mio. kr. mod 
et underskud på 4,2 mio. kr. i 
2012.
„2012 var generelt et skidt år 
for branchen pga. den forhøj-
ede sukkerafgift. Men den 
forbedrede indtjening bunder 
hovedsageligt i tre tiltag,“ 
forklarer direktør Lars Brøds-
gaard, „Det vigtigste er nok 
effektivisering af vores interne 
processer. Vi har lagt en del 
funktioner til Sverige, hvor 
distributionen til de enkelte 

butikker nu også foregår fra. 
Vi har fintunet vores service-
pakke, der bl.a. omfatter 
rengøring og opfyldning i 
butikkerne. Så har vi udvi-
det vores salgskanaler, bl.a. 
ved nu at være til stede i ca. 
70% af Fakta-butikkerne. Og 
sidst, men ikke mindst, har vi 
investeret i nye og mere lækre 
salgsdisplays. Det er vigtigt for 
os, at det hele ser indbydende 
ud.“
Lars Brødsgaard har store 
forventninger til udviklingen: 
„Det ser meget lyst ud i år. 
Bland-selv kategorien har eksi-
steret nogle år i Danmark, men 
i Sverige har de været i gang 
siden 1984. Der har bland-selv 
slik 30% af markedet. Der er 
vi slet ikke i Danmark endnu. 
Men der er også en stigende 
interesse blandt forbrugerne 
for bland-selv her i landet. 
Vi får et fantastisk år i 2014. 
Det ser meget positivt ud. Vi 
forventer en tocifret vækst. 
Forbruget af slik har længe 
været stabilt til svagt faldende 
generelt i Danmark, så vi tager 
markedsandel fra de færdig-
pakkede poser. Folk vil hellere 
blande selv.“

Candyking Danmark A/S
Kertemindevej 58, 
8940 Randers SV

Regnskabsafslutning 31.12.2013

Bruttofortjeneste 27,3 (30,1)

Resultat før skat 2,5 -(4,2)

Egenkapital 6,8 (4,8)

Antal ansatte 41 (50)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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„Selv om virksomheden hedder 
Knebel Drilling, så har vi i mange 
år ligget her på 
Industrivej i Ryom-
gård,“ fortæller 
Klaus Christensen, 
der ejer virksom-
heden sammen 
med sin far og to 
brødre. De har an-
sat ingeniør Claus 
Bøystrup som administrerende di-
rektør. Sammen danner de et team, 
som står for udvikling og design af 
produkterne.

„En del af vore kompetencer 
er de engagerede medarbejdere i 
virksomheden. Mange af dem har 
været hos os i mange år, og ved der-
for alt om det, vi laver. For eksempel 
sker det ofte, at vi har dem med på 
råd i forbindelse med udviklingen 
eller forbedringen af et produkt.“

Knebel Drilling udvikler og produ-
cerer borerigge og elektroniske sty-
ringer til dem. Boreriggene anven-
des typisk til at bore efter råstoffer, 
vand eller foretage jordbundsunder-
søgelser både på land og offshore.

„Hvis vi skal tale 
om vore bore-
rigge,“ fortsætter 
Klaus Christensen, 
„så går ca. halvde-
len til eksport. Vi 
eksporterer i dag til 
hele Europa, Mel-
lemøsten, Asien og 
Afrika.“

Fuldt program inden for hydraulik
„Som nævnt har vi stor viden inden 
for hydraulik. Blandt andet renoverer 
og fremstiller vi hydrauliske cylindre. 
Ofte afleverer kunden en defekt 

cylinder eller et hydraulisk problem 
på en kran eller landbrugsmaskine, 

som vi reparerer og 
afprøver, så den er 
klar til brug hurtigst 
muligt. På grund 
af vor produktion, 
er det naturligt 
for os at have et 
bredt sortiment af 
fittings, stempel-

stænger, cylinderrør og paknings-
sæt, så vi kan klare opgaven med 
det samme. Er der noget, vi ikke har 
på lager, så kan vi skaffe det meget 
hurtigt. Til mange af vores opbygnin-
ger bruger vi Danfoss komponenter. 
Vi benytter os af 
Danfoss’ compu-
tersystem Plus+1 
og Scanreco, som 
vi både er i stand 
til at program-
mere samt levere 
komponenter til. Vi 
har i øvrigt netop 
udstyret en servicevogn, så vi kan 
assistere et hvert hydraulisk pro-
blem i hele Danmark – også udenfor 

normal arbejdstid,“ 
fortæller Klaus. 

Spånbearbejdning 
I 2006 købte 
Knebel Drilling A/S 
DanSpån i Auning, 
som et par år 
senere blev flyttet 
til Ryomgård. Det 
betyder, at virk-

somheden også tilbyder underleve-
randøropgaver inden for spåntag-
ning. „Vi kan fremstille de fleste 
komponenter i både stål, aluminium 
og plastik,“ siger Klaus. „Vi frem-

stiller alt fra ventilblokke til store 
gearkasser og cylindere som indgår 
i egne produkter. Som underleve-
randører producerer vi også mange 
forskellige komponenter. Derudover 
laver vi små specialopgaver for min-
dre virksomheder. Vi har vakuum- 
og magnetplan, som vi bruger til 
opspænding af komplicerede emner 
med mulighed for at tage dem på 
op til 2 ton. Vi har CadCam, til hurtig 
programmering af maskinerne. Så vi 
kan lave næsten alt.“

Andre specialopgaver
Klaus nævner også, at Knebel 
Drilling ofte bliver brugt som en 

sparringspartner, 
når nye produkter 
skal udvikles. „For 
eksempel har vi i 
samarbejde med 
Aarhus Universitet 
udviklet og ombyg-
get en minilæsser, 
således at den er 

velegnet til at lave jordbundsprøver 
i afgrøder. Vi har også produceret 
hydrauliske pressere og styringer 
til produktion af stegepander. Til 
Aarhus Havn har vi fremstillet tros-
sebiler, som letter det fysiske og 
manuelle arbejde i forbindelse med 
at hive trosser i land fra de største 
skibe.“ Man har også fremstillet 
specialbyggede trailere til opsæt-
ning af antenner. „Vi er en alsidig 
butik,“ siger Klaus, „der er blot ikke 
så mange, der ved det.“

 En alsiDig  
virksomhed
knebel Drilling a/s er mest kendt som en virksomhed, der producerer 
boreværker, faktisk den eneste i Danmark. men ud over dyb indsigt i 
borerigge og hydraulik, kan virksomheden som underleverandør også 
fremstille mange komponenter i både stål, aluminium og plastik. 

„en del af Vore 
kompetencer er 
de engagerede 
medarbeJdere i 
Virksomheden.“

„Vi har i øVrigt 

netop udstyret en 

serViceVogn, så Vi 

kan assistere et hVert 

hydraulisk problem i 

hele danmark.“

„Vi fremstiller alt 
fra Ventilblokke til 
store gearkasser og 
cylindere som indgår 
i egne produkter.“
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