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Altid fast mand  
på det lokale hold

Ny tribune AutoC Park Randers Randers Svømmebad Skejby Sygehus

• Fortløbende nummerering
• Stregkoder

• Almindelig tekst  
 • Tegn og logoer

• Arkskæring
• Omspoling 

• Og meget meget mere 
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ALT INDEN FOR TILTRYK

Kruse Grafisk  |  Holger Danskes Vej 11  |  8960 Randers SØ  |  Telefon 86 43 93 00  |  www.krusegrafisk.dk

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!

Kvist & Jensen As 
stAtsAutoriserede revisorer

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

Få styr på tallene 
ring 86 41 21 00

http://www.fbias.dk
http://www.avoetiketter.dk
http://www.krusegrafisk.dk
http://www.kvistjensen.dk


 4 BLIV E-KØBMAND I RANDERS
I et samarbejde mellem Tradium, Erhvervsakademi Dania, Business Park Randers, 
DanDomain A/S og Randers Kommunes erhvervs- og udviklingsafdeling er visio-
nen at skabe e-business center, der bygger på kommunens egne styrker. 

 6 ERhVERV, tuRISmE, hANDEL og 
 uDDANNELSE I EEN ORGANISATION?           
En styregruppe med repræsentanter fra Erhverv Randers, Visit Randers, Randers 
Cityforening, Randers Kommune, Tradium og Business Park Randers A/S er gået i 
tænkeboksen med det formål at afsøge mulighederne for at skabe en ny model, 
der kan blive mere slagkraftig og optimere samarbejdet med kommunen.

 8 NYt WELLNESS  CENtER Som OPP-PROJEKT
Water & Wellness Randers er opført som et offentligt-privat partnerskab (OPP). 
Det første og største inden for kultur- og fritidsområdet i Danmark er en realitet. 

 10 FoKuS PÅ SPECIALISERING
Som et af landets ældste og helt store advokatfirmaer og med et relativt nyetab-
leret kontor i Randers, satser DAHL Advokatfirma på en intensiv specialisering, 
når det gælder om at servicere erhvervslivet. For nylig har firmaet oprustet ved at 
optage to nye partnere på kontoret i Randers. 

 13 Bilen&Bossen: JEg ER EN BILTOSSE
Kaj Lund er i en moden alder begyndt at samle på sine drømmebiler. Øverst står 
Mercedes, men der holder da også en Audi i garagen ved siden af hans Mercedes 
280 SL Pagode fra 1970 og en Mercedes 280 CE fra 1979. 

 14 ANSÆt DIN EgEN DIREKTØR
Frank Kruse fandt ud af, at det nok ville være en god idé, at få en dygtig leder 
til at styre administrationen og driften. Så kunne han frigøre sig selv til at være 
fagmanden og sælgeren i virksomheden.

 16 NYt FRA ERHvERv RANDERS
 18 NåR INDLEvELSE SKABER uDvIKLING

Indlevende rådgivning og revision, som giver udvikling – Hvordan fungerer det 
i praksis? Jo, hos BDO i Randers mestrer man både det lokale nærvær og det 
internationale udsyn. 

 20 JEg KAN goDt LIDE AT TING STEMMER
Personprofil Direktør Susanne Friis, Dan Dryer A/S [forsidefoto] Det kræver 
sit at være direktør i en virksomhed, der producerer håndtørrere i solidt design. 
Susanne Friis Eden har det. Hun har været ansat i Dan Dryer A/S siden 1995 og 
direktør siden 2013. Og så når hun også lige at passe sin netbutik.

 22 AJOuR – kalender – navne – selskaber 
  regnskaber – ledighed – boligmarked

Indhold

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

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19. 

Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og 
journalist Jørgen Peter Thygesen.

Annoncer: Preben Hviid-Hansen, tlf. 86 30 06 19.

Oplag: 2.500 seks gange årligt.

Tryk / distribution: Kruse Grafisk ApS, tlf. 86 43 93 00 / Post Dan-
mark til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer i 
Randers-området samt online udgave til ca. 200 abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 13.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes er hvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
redaktionen. Der må citeres fra magasinet med kildeangivelser efter gældende regler. 
Erhvervsprofilen, klummer og advertorials er 
betalte indlæg.
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Redoffice Kontorsupermarked
Toldbodgade 7 • 8900 Randers • Tlf.: 86 40 59 50 

www.kontorsupermarked.dk

TOTAL- HOVED- OG FAGENTREPRISE

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

www.hans-kirk.dk

http://www.vam.dk
http://www.kontorsupermarked.dk
http://www.ritek.dk
http://www.hans-kirk.dk
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Den stigende e-handel og en pres-
set butikshandel har været bag-
grunden for, at man har etableret et 
samarbejde mellem uddannelses-
institutioner, 
erhvervsliv og 
kommune og 
har fået etab-
leret et par 
uddannelses-
forløb, der både 
kan ses som en overbygning på en 
detailhandelsbaggrund og som en 
mulighed for at tage en akademi-
uddannelse – eventuelt som 
baggrund for en tilværelse som 
iværksætter. Økonomien ser også 
ud til at være på plads, da Randers 
Kommune vil finansiere projektet 
med 2 mio. kr. fra de afsatte midler 
til iværksætteri. De øvrige medvir-
kende vil bidrage med 1,7 mio. kr. i 
form af bl.a. af udviklings- og uddan-
nelsesindsatser. 

Ideen er, at man vil etablere et 
e-business center i Randers, der 
bygger på egne styrker inden for 
handel, uddannelser, iværksætteri 

og it-udvikling. 
Til det siger 
Daniel Madié, 
der er formand 
for erhvervs- og 
landdistrikts-
udvalget i 

kommunen: ”Med etablering af et 
e-business center og en ny uddan-
nelse som e-købmænd tager vi 
hul på at løse en af de væsentlige 
udfordringer for detailhandelen i 
dag – nemlig den stigende e-handel. 
Samtidig viser vi, at det nytter, når 
alle væsentlige interessenter i en 
by – såvel offentlige som private 
– sætter sig sammen for at skabe 
noget nyt.” 

Helle Guldhammer, der er kursus-
chef på Tradium, fortæller at man 

går efter to uddannelser. Allerede 
her i foråret vil man have en efter- 
eller videreuddannelse klar, som 
en overbygning til den traditionelle 
butiksuddannelse. Dernæst vil man 
fra august kunne få sig en akademi-
uddannelse på Erhvervsakademi 
Dania. Her vil der blive tale om et 
års teori efterfulgt af et år i praktik. 
Planlægningen af disse uddannelser 
er allerede i fuld gang.
    
Detailhandelen har kompetencerne
Formanden for Randers City For-
ening og indehaver af Vinspecialis-
ten, Thomas Elle siger: ”Randers 
er en god handelsby, og der er et 
kreativt miljø omkring it. Det er en 
udvikling, vi skal være med til – og 
med i. Vi som detailhandel står for 
såvel kvalitet som herkomst. Husk 
på, at en stor del af al nethandel er 
baseret på kopivarer. Her kan de fy-
siske butikker gå ind og være garant 

  Vi sTåR fOR De 
gAMMelDAgs DyDeR, Men 
geRne MeD eT e fORAn

BLIV E-KØBMAND I RANDERS
I et samarbejde mellem Tradium, 

Erhvervsakademi Dania, Business Park Randers, 

DanDomain A/S og Randers Kommunes 

erhvervs- og udviklingsafdeling er visionen 

- gennem et par forskellige uddannelsesforløb 

omkring e-handel – at skabe e-business center, 

der bygger på kommunens egne styrker. 

Opstart allerede om kort tid. Såvel finansiering 

som uddannelsesplaner er på plads. 

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk



www.randersbiz.dk · jan/feb 2015 5Noter

  snART fORegåR en 
feMTeDel Af Al hAnDel 
På neTTeT

BLIV E-KØBMAND I RANDERS

Vinhandler Thomas Elle, formand for Randers City Forening

15.000 kvm butikker
Entreprisefirmaet NRE i Ikast vil bygge i alt 15.000 
kvadratmeter til tre store butikker, en service-
station og forskellige liberale erhverv over for 
Randers Storcenter. Der er tale om to nye butikker 
på hver 4.000 kvadratmeter og en butik på 3.000 
kvadratmeter. Der vil blive tale om detailbutikker 
med særligt pladskrævende varer. Desuden er 
der påtænkt en restaurant samt nogle lokaler til 
liberale erhverv foruden en servicestation. Projek-
tet får adresse på hjørnet af Paderup Boulevard 
og Juventusvej. Planerne er i overensstemmelse 
med kommuneplanen, så man forventer ikke, at 
projektet vil løbe ind i problemer. 

Bedste sted at drive virksomhed
Randers Kommune har afsat 3 mio. kr. til at 
brande Randers som det bedste sted at drive sin 
virksomhed, hedder det. Men ifølge borgmester 
Claus Omann Jensen så gør en kommunal bran-
ding det ikke alene. Hvis man ser på Ikast-Brande 
og Herning kommuner, der plejer at ligge i top, 
når de mest succesrige kommuner nævnes, så 
handler det blandt andet om, at virksomhederne 
taler pænt om deres kommuner. Det skal man 
ifølge borgmesteren også til at gøre i Randers. For 
det virker, siger han. Hans ambition er, at Randers 
skal op i top-20, når det drejer sig om erhvervs-
venlighed.

slik beslagslagt
Fødevarestyrelsen har beslaglagt et parti på 52 kg 
slik hos Slikkepinden på Østervold. Det er sket i 
forbindelse med Fødevarestyrelsen har udført et 
kontrolbesøg i butikken. Og i forbindelse med at 
det er den samme ejer, som også ejer det lager, 
hvor der for kort tid siden blev beslaglagt 25 ton 
slik i Tranbjerg, hvor der blev fundet muse- og 
rotteekskrementer. Der har imidlertid ikke kunnet 
spores hvor slikket i butikken kommer fra.

Kommunen handler lokalt
En opgørelse af Randers Kommunes indkøb inden 
for bygge- og anlægsområdet 2013/14 viser, at 
76% af opgaverne lander hos de lokale håndvær-
kere. Udskiftning af vinduer, opstilling af sol celle-
anlæg og ventilationsanlæg er nogle af de hyp-
pige opgaver, når man kigger på listen over ting, 
kommunen får leveret af de private håndværkere. 
Fra februar 2013 til april 2014 har man indgået 
aftaler for i alt 49,6 mio. kr. Alene ombygningen af 
Vestervangsskolen beløber sig til 11 mio. 

superbrugsen melder fra
Tranekærcentret får alligevel ikke Superbrugsen 
ind som lejer. Det er ikke lykkedes at blive enige 
om lejebetingelserne, fortæller Jens Juul Nielsen, 
informationschef hos Coop. Coop ønsker at åbne 
en ny Superbrugsen i Randers, og man leder 
fortsat efter en velegnet adresse. Informations-
direktøren ønsker ikke at afsløre, hvad der gik galt. 
Heller ikke selskabets ejer, selskabet K/S Hobrovej 
under Difko, ønsker at kommentere sagen.

for, at kunden får den rette vare og 
den rette kvalitet. Vi har kompeten-
cerne. Vi står for de gammeldags 
dyder, men gerne med et e foran. 
Vi tror på, at vi kan få nethandelen 
og de fysiske butikker til at smelte 
sammen. I den forbindelse hilser vi 
de nye uddannelser velkomne. Sam-
men tror vi på, at vi kan udvikle os 
selv og hinanden til at skabe en po-
sitiv udvikling for 
såvel e-handelen 
som den fysiske 
butik, hvor man 
kan få hands 
on,” siger Tho-
mas Elle. ”Det 
at en virksomhed som DanDomain 
er med, ser jeg som et absolut 
gode. Det er professionelle folk, og 
de kan bidrage med den praktiske 
tilgængelighed til e-handelen. I 
foreningen er vi ikke bange for net-
handelen, tværtimod. Vi samarbej-

der gerne om initiativet, alt hvad vi 
kan. Så det handler vel om, hvordan 
vi gør det bedst muligt.”

Velkommen til initiativet
Henrik Theil, der er kommuni ka-
tions chef hos Foreningen for Dansk 
Internet Handel (FDIH) kender ikke 
initiativet, men hilser det velkom-
ment. ”E-handlen udvikler sig i et 

voldsomt tempo 
i disse tider. 
Snart foregår en 
femtedel af al 
handel på net-
tet. Der findes 
dog i forvejen 

en række uddannelser, der ligner 
det beskrevne. Men hvis der er tale 
om en overbygning til den fysiske 
detailhandel, en slags supplerende 
uddannelse, så er det rigtigt set. 
Det glæder vi os til at høre mere 
om.”



Med inspiration fra Hillerød, der 
har organiseret en række af kom-
munens interesseorganisationer i 
een samlet paraplyorganisation, har 
Erhverv Randers taget initiativ til at 
undersøge, om noget lignende med 
fordel kan lade sig gøre i Randers. 
Arbejdet, der 
understøttes af 
kommunen, skal 
munde ud i en 
række anbefalin-
ger om fremti-
dige scenarier.

Christian den fjerde
Organisationen i Hillerød bærer 
navnet C4, ikke bare opkaldt efter 
den tidligere monark, men også fordi 
den samler byen og kommunen i 
fire søjler: Erhverv, handel, kultur 
& turisme og uddannelse. „Jeg 
har altid været optaget af, hvad der 
foregår i Hillerød, fordi Randers som 
feederby til Aarhus, minder om hvad 
Hillerød er for København,“ fortæller 
medlem af styregruppen og direktør 
i Erhverv Randers, Uffe Færch, og 
sigter blandt andet til, at begge byer 
er gamle industribyer.
„Målet for Hillerød har været, at 
skabe en mere slagkraftig organi-
sation, der brugte færre midler på 
administration og flere ressourcer til 
aktiv handling.“ Opgaven i Hillerød 
blev stillet direkte af kommunen, der 
efter gennemførslen kun har een 

aftalepartner. I Randers omfatter 
arbejdet ikke kultur og den frivillige 
sport.

Mere aktivitet for pengene
Styregruppen, der skal sætte 
gang i processen, består ud over 

Uffe Færch af 
formand for 
Randers Cityfor-
ening Thomas 
Elle, turistchef 
i Visit Randers 
Anne-Mette 
Knattrup, chef 

for Erhverv og Udvikling i Randers 
Kommune Dennis Jensen, under-
direktør på Tradium Lars Michael 
Madsen og manager Jacob Mikkel-
sen Business Park Randers A/S.
„Vi skal kigge på stærke og svage 
sider ved en ny model og naturligvis 
på de økonomi-
ske aspekter,“ 
fortsætter Uffe 
Færch, der også 
slår fast, at grup-
pens arbejde 
foregår med 
respekt for de 
samarbejdsaftaler, der allerede ligger 
med kommunen. Målet i Randers 
er, som i Hillerød, at frigøre midler 
fra administration til aktiviteter og at 
rationalisere dialogen med kom-
munen, der i modellen kun har een 
samarbejdspartner.

„Jeg er sikker på, at vi samlet kan få 
flere kræfter ved at gå sammen eller 
ved at arbejde tættere sammen, 
og på den måde være med til både 
at udvikle områdets virksomheder 
og øge tilflytningen. En mere enkel 
snitflade mellem kommunen og inte-
ressepartnerne vil også kunne gøre 
det fælles arbejde mere målrettet 
og dybere integreret i kommunens 
erhvervspolitik.“

Kulturelle forskelle
Uffe Færch mener, at der i Danmark 
er store kulturforskelle på den måde, 
arbejdet organiseres på og gennem-
føres. „I Herning har de for eksem-
pel kultur for at samle alle de driftige 
i een gruppe, der hurtigt og slagkraf-
tigt kan agere. Her i Randers har vi 
15 forskellige netværksgrupper, med 
hver sine styrker og svagheder.“

Styregruppen 
skal allerede 
til marts i år 
komme med 
deres anbe-
falinger. „Jeg 
slutter selv med 
udgangen af 

februar måned og er selvfølgeligelig 
ærgerlig over ikke at kunne deltage 
i den videre proces, men det er helt 
mit eget valg,“ slutter Uffe Færch.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

6 Erhvervsudvikling

  RAnDeRs MinDeR sOM 
feeDeRBy Til AARhUs OM, 
hVAD hilleRøD eR fOR 
KøBenhAVn

  Jeg eR siKKeR På, AT 
Vi sAMleT KAn få fleRe 
KRæfTeR
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Dyst om ”Byen til Vandet”
Fem teams af landets førende totalrådgivere har 
besøgt Randers for at få inspiration til en forunder-
søgelse af, hvordan Randers midtby kan bindes 
sammen med Gudenåen og Randers Fjord i projekt 
”Byen til Vandet.” Forundersøgelsen bliver gennem-
ført i samarbejde med Realdania, der skal afdække 
områdets potentiale for byudvikling. Blandt andet 
skal der tages stilling til en bro vest for Randers Bro, 
en vestlig omfartsvej eller bro – og en bynær bro øst 
for Randersbro. Kun et team bliver dog udpeget til at 
foretage den egentlige undersøgelse.

Partnerskab med kineserne
Den 19. december underskrev Randers Kommune 
en partnerskabsaftale med Changzhou. Kineserne 
ønsker at lære mere om det danske uddannel-
sessystem. Det handler om udveksling af viden 
inden for eksempelvis erhvervsområdet. Den 
underskrevne aftale indebærer, at de to partner-
byer samarbejder om en række forhold inden for 
uddannelsesområdet. Det er etablering af part-
nerskaber mellem specifikke skoler. Udveksling af 
både lærere og elever. Udvikling af undervisnings-
forløb af lærere i skoler og børnehaver. Og at dele 
viden og erfaringer på skoleområdet.

senior erhverv en succes
Med et medlemstal på i øjeblikket 56, lykkes det 
at skaffe arbejde til ca. 40%. Det viser de seneste 
tal. På landsplan viser det sig, at der i 2013 blev 
ansat 650 ud af netværkets 1600 medlemmer. 
Den 63-årige lokal formand, Trine Kirkegaard-
Jensen, fortæller, at det lykkedes Senior Erhverv 
Kronjylland at besøge 300 virksomheder i om-
rådet. Medlemmerne tropper simpelthen op på 
uanmeldte besøg i virksomhederne, for at få en 
snak med cheferne. Og det giver pote. For at blive 
optaget i Senior Erhverv skal man være fyldt 50, 
men om man er akademiker eller ufaglært betyder 
ikke noget. Netværket holder til i den gamle vagt-
bygning på Dannevirkevej på Randers Kaserne. 
Trine Kirkegaard-Jensen fortæller at medlem-
merne har masser af erfaring, er stabile og render 
ikke på barsel. 
 

Udbyhøjfærgen
Som et forsøg har de to ejerkommuner af 
Udbyhøjfærgen, Randers og Norddjurs, udvidet 
sejlplanen med en ekstra times sejlads alle hver-
dagsmorgener. Kabelfærgen sejler således nu fra 
klokken seks om morgenen, og ejerne vil løbende 
vurdere efterspørgslen. Målet er at forbedre 
vilkårene for arbejdspendlere og selvstændige 
erhvervsdrivende.

Mange vil være handelsøkonom
30 nye studerende er startet på Erhvervs-
akademiet Dania’s toårige videregående uddan-
nelse til handelsøkonom. Det er rekord. Uddan-
nelsen består af et års praksisnær undervisning, 
otte måneders lønnet praktik og tre måneder til at 
skrive hovedopgave.

En styregruppe med repræsentanter fra Erhverv Randers, Visit 

Randers, Randers Cityforening, Randers Kommune, Tradium og 

Business Park Randers A/S er gået i tænkeboksen med det formål at 

afsøge mulighederne for at skabe en ny model, der kan blive mere 

slagkraftig og optimere foreningernes samarbejde med kommunen.

ERHVERV, 
TuRISME, 
HANDEL Og 
uDDANNELSE 
I EEN 
ORGANISATION?

Direktør Uffe Færch, Erhverv Randers
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For få dage siden åbnede det nye 
wellness center i Randers. Et 
projekt på 6.700 kvadratmeter fyldt 
med vand, wellness, fitness og 
workout – uden at det har kostet 
kommunen noget. Til gengæld har 
den lejet sig ind for et beløb på 12 
mio. kr. årligt, hvor skoler, dag-
institutioner, foreninger, pensionis-
ter og handicappede m.m. har fri 
adgang. Resten af indtægterne til 
at dække driften og det 217 mio. 
kr. dyre projekt 
skal komme fra 
øvrige gæster i 
vandlandet. 

Det er en 
aftale, der skal 
løbe over de 
næste 30 år. 
Fordelen er den 
indlysende, at 
kommunen får et center, de ellers 
ikke ville have haft råd til. Det er 
også en fordel, at det er den samme 
part, der både opfører, vedligehol-
der og driver centret. Ulempen kan 
være, at bygherren, altså Gribskov 
Gruppen, kan gå konkurs, men her 
har man fra kommunens side dæk-
ket sig rigtig godt ind, hedder det. 

Konceptmageren 
Gribskov Gruppens direktør, Anders 
Skak, betegner sin virksomhed som 
konceptmager eller developer. Indtil 
2008 beskæftigede gruppen sig 
med boligprojekter, men er siden 
gået ind i OPP projekter. Det har 
taget rigtig lang tid at få aftalerne på 
plads omkring projektet i Randers, 
fortæller Anders Skak, der i øvrigt 
skelner mellem et OPP og et OPS 
(offentligt-privat-samarbejde), hvor 

det første er 
privatfinansie-
rede projekter 
og det sidste er 
offentligt finansi-
erede. Water 
& Wellness 
Randers er et 
privatfinansieret 
projekt. Derimod 

vil skoler, plejehjem og daginsti-
tutioner typisk være offentligt 
finansierede. Han forklarer, at disse 
offentlig-private partnerskaber er 
et relativt nyt fænomen i Danmark. 
Derimod har et land som England 
benyttet sig af den finansierings- og 
driftsform i 30-40 år.

Anders Skak ser store muligheder 
i OPP – eller OPS – i fremtiden. 

NYT WELLNESS 
CENTER OPFØRT SOM 

OPP-PROJEKT
Water & Wellness Randers er opført som et offentligt-privat-partnerskab (OPP). 

Det første og største inden for kultur- og fritidsområdet i Danmark er en realitet. 
Arbejdernes Landsbank, LR-Kredit, Gribskov Gruppen og Randers Kommune står bag.
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  DeR Vil VæRe MAsseR 
Af PROJeKTeR sOM KAn 
løses i eT fællessKAB 
MelleM DeT OffenTlige 
Og DeT PRiVATe

Direktør Anders Skak, Gribskov Gruppen

Kultur- og fritidschef Anders Høgstrup, Randers Kommune



”Der vil være masser af projekter 
som kan løses i et fællesskab mel-
lem det offentlige og det private,” 
siger han. ”Tænk på sygehuse, 
skoler, plejehjem og børnehaver. 
Og hvis det ønskes, kan vi også stå 
for undervisningen af børnene eller 
pasningen af de gamle, selv om den 
del af det måske ikke er aktuelt lige 
nu. Man skal nok lige vænne sig til 
tanken.” 

Til den daglige drift har Gribskov 
entreret med det tyske selskab, 
GMF, der er specialister i at drive 
den slags centre. De sørger for alt. 
De ansætter personalet, hvor blandt 
andet alle fra Kærsminde badet 
er ansat, og hvor Birgitte Junker 
tiltrådte som den nye leder allerede 
i august.  

”GMF laver ikke andet, og det har 
de gjort i de sidste 25 år. De har i 
høj grad været med til at designe og 
diktere projektet,” forklarer Anders 
Skak. ”Der er udarbejdet en omfat-
tende driftsmanual, hvor alt ned til 
de mindste detaljer er beskrevet. 
Eksempelvis er rengøring af de 
enkelte lokaler særdeles grundigt 
beskrevet. Der efterlades aldeles 
ikke noget til tilfældighederne. GMF 
kommer forbi én gang om måne-

den, hvor alt bliver gennemgået, 
kontrolleret og justeret.”

Til at styre hele projektet i det 
daglige har Gribskov Gruppen 
etableret et driftselskab med navnet 
Randers Leisure Center. Det er her 
indtægterne 
og udgifterne 
havner. 

”Som jeg 
opfatter det, 
skal kommunen 
alene tænke på 
at servicere borgerne. Så kan andre 
tage sig af ejendomme og andre 
ting, hvor de så har kompeten-
cerne,” siger Anders Skak. 

Kommunen 
Kultur- og fritidschef Anders 
Høgstrup fortæller, at hvis denne 
mulighed ikke havde vist sig, ville 
Randers Kommune ikke have haft 
råd til et sådant center. Så enkelt er 
det. ”Så for os er det godt, at andre 
har pengene til en investering af 
en størrelse på over 200 mio. kr.,” 
fortæller han. ”Nu får vi et wellness-
center, der vel kun er set i de private 
badelande. Vi har fået noget, vi kan 
også tilbyde gæster fra andre kom-
muner i området, ligesom turister 

formodentlig vil blive tiltrukket af 
vort nye vandland.”

”Med det nye center kender vi 
udgifterne de næste 30 år. Med den 
tidshorisont går bygherren, som jo 
også står for driften, naturligvis efter 

materialer, som 
er holdbare og 
gennemprø-
vede. Skulle det 
ske, at Gribskov 
Gruppen går 
konkurs, så er 

ingen jo interesserede i at lade et 
sådant center stå tomt. Slet ikke 
investorerne. Dertil kommer, at vi 
har nogle tilbagekøbsmodeller, som 
er særdeles gunstige for os. Jeg 
mener bestemt, at vi har sikret os 
godt,” siger Anders Høgstrup og 
peger på tre tykke ringbind i reolen, 
hvor hele kontrakten og aftalerne er 
opmagasinerede.  

Water & Wellness Randers er det 
eneste projekt af sin art i Randers 
Kommune. Men andre projekter 
kan sagtens blive aktuelle. Anders 
Høgstrup tænker blandt andet på 
en kommende ny bro over Randers 
Fjord.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

NYT WELLNESS 
CENTER OPFØRT SOM 

OPP-PROJEKT
Water & Wellness Randers er opført som et offentligt-privat-partnerskab (OPP). 

Det første og største inden for kultur- og fritidsområdet i Danmark er en realitet. 
Arbejdernes Landsbank, LR-Kredit, Gribskov Gruppen og Randers Kommune står bag.
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  DeT eR gODT, AT AnDRe 
hAR Pengene Til en 
inVesTeRing På OVeR 
200 MiO. KR.



Det er den afslappede stil, der præ-
ger advokatfirmaet, men man skal 
ikke tage fejl: Bag facaden finder 
man professionelle og højt speciali-
serede advokater, der ved, hvad det 
handler om, når det gælder om at 
skabe værdi for firmaets klienter. 

Klienterne tilhører erhvervs-
segmentet -  både store og små 
virksomheder. Advokatfirmaet råd-
giver alt fra børsnoterede virksom-
heder, produktionsvirksomheder, 
banker til alle typer håndværks-
virksomheder. Rådgivningen kan 
omfatte virksomhedsoverdragelser, 
generationsskifte, overdragelse 

FOKuS PÅ   
 SPECIALISERING

Som et af landets ældste og helt store 

advokatfirmaer og med et relativt nyetableret 

kontor i Randers, satser DAHL Advokatfirma på en 

intensiv specialisering, når det gælder om at servicere 

erhvervslivet. For nylig har firmaet oprustet ved at 

optage to nye partnere på kontoret i Randers. 

10 www.randersbiz.dk · jan/feb 2015Advertorial

Advokat og administrerende partner Torsten Viborg Pedersen samt advokaterne og partnerne Kim Ricken Jørgensen og Mads Rossen Jakobsen, DAHL Adokatfirma



af ejendomme og landbrug samt 
behandling af 
konkursboer. 
Advokat og 
administrerende 
partner Kim 
Ricken Jørgen-
sen fortæller, 
at firmaet blev 
stiftet for 110 
år siden af 
advokat Asger Dahl, der flyttede fra 
Randers til Viborg for at etablere et 
advokatfirma. I dag er der ca. 200 
medarbejdere, hvoraf mere end 80 
er advokater. Der er kontorer i Vi-
borg, Esbjerg, Herning, København 
og Randers. I Randers er der 8-10 
medarbejdere. Antallet kan svinge, 
da nogle af medarbejderne pendler 
mellem Viborg og Randers.

”Fordelen ved at være i et stort 
advokatfirma som vores er, at vi har 
mulighed for at specialisere os. Vi 
har eksperter på alle områder, der 
vedrører erhvervslivet. Vi er meget 
internationalt orienteret, men med 

en lokal forankring. Og med hensyn 
til det lokale så 
gør vi meget 
ud af at være til 
stede i de fora, 
der henvender 
sig til det lokale 
erhvervsliv. Det 
lokale netværk 
er vigtigt for 
os,” forklarer 

Kim Ricken Jørgensen. 

gå-hjem møder
Et af de tiltag, firmaet har succes 
med, er at arrangere såkaldte gå-
hjem møder – som også kan foregå 
om morgenen. Her tages aktuelle 
juridiske emner op. Det kan være 
den nye lejelov eller de nyeste skat-
teregler. Temaerne til disse møder 
kan også komme via forslag fra 
mødedeltagerne. Møderne er gratis, 
og alle er velkomne. Derudover af-
holdes der kurser i DAHL Academy, 
som henvender sig til et profes-
sionelt publikum. Disse kurser kan 

strække sig fra halve dage til kurser 
over flere dage. 

De nye partnere
DAHL i Randers blev etableret for 
tre år siden med 43-årige partner 
Jesper Bierregaard som ankermand. 
Jesper har hidtil haft base i Viborg, 
men arbejder nu næsten udeluk-
kende fra Randers kontoret, hvor han 
især beskæftiger sig med skatteret, 
selskabsret og generations skifte. 

Kontoret i Randers har i sin korte 
levetid oplevet solid fremgang og 
stigende efterspørgsel. Derfor var 
det også en glædelig nyhed, at der 
ved årsskiftet blev optaget to nye 
partnere – Mads Rossen Jakob-
sen og Torsten Viborg Pedersen 
– som yderligere styrker speciale-
områderne virksomhedsoverdra-
gelse og fast ejendom, herunder 
også miljø- og landbrugsret.

Torsten Viborg Pedersen er 51 år 
og kommer fra Lou Advokatfirma 
i Randers. Han er bosat i byen og 
beskæftiger sig med køb og salg af 
erhvervsejendomme og landbrug. 
Han er også ekspert i miljøret, eks-
propriation og lejeret.

Mads Rossen Jakobsen er 33 år 
og kom til DAHL fra Bech-Bruun Ad-
vokatfirma i 2013. Han har speciali-
seret sig i virksomhedsoverdragelse 
og andre selskabsretlige opgaver og 
er altså nu udnævnt til partner.

Vi lever af, at man kan få fat i os
Mads Rossen Jakobsen forklarer, 
at tilgængelighed er et afgørende 
parameter for advokatfirmaet. ”Vo-
res klienter har alle en fast kontakt-
person hos os. De har også vores 
mobilnumre og mailadresser, så 
man stort set kan få fat i os døgnet 
rundt. Det er vigtigt, at folk kender 
os, og at de kan få assistance, når 
det er nødvendigt uanset tidspunk-

tet. Vi har den 
nødvendige 
specialist viden 
og fornødne 
”manpower”, 
som gør os 
i stand til at 
reagere hurtigt 
og levere et 

gennemarbejdet produkt til klienten 
inden for kort tid. Har en klient et 
problem, er det helt afgørende for 
os, at han får hjælp så hurtigt som 
muligt.” 

Der er i dag 14 partnere i Viborg 
og Randers. 

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

FOKuS PÅ   
 SPECIALISERING
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  fORDelen VeD 
AT VæRe i eT sTORT 
ADVOKATfiRMA eR, AT Vi 
hAR MUligheD fOR AT 
sPeCiAliseRe Os

  hAR en KlienT eT 
PROBleM, eR DeT helT 
AfgøRenDe, AT hAn fåR 
hJælP så hURTigT sOM 
MUligT
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Nybolig Erhverv
Randers-Viborg-Skive

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

På vej mod
bedre tider?

�yeste tal fra oline.dk viser en
stigning �� 21� i antallet af �d-
le�ede og solgte erhvervse�en-
do��e i �� fra �r 2013-2014.
�et er en �ositiv �dvikling, og
�ybolig �rhverv Randers-Viborg-
Skive ser fre� til endn� et godt
�r �ed fre�gang.

Skal d� s�lge en e�endo�, har
d� �laner o� at investere, har
br�g for en v�rdering sa�t
ko��etent r�dgivning�

Kontakt os på 7020 3911

Sag 7�13�1Kontor�K�inik���o�room.

K�� �P�����.

�anders � - �os�italsgade 9 �.fl.
�rhvervsle�e��l beliggende i st�r-
re erhvervs-/beboelsese�endo�-
�e i Randers C n�r g�gaden,
���onald�s og Randers Regnskov.
� le�e��l� �os�italsgade 9, 1. sal -
�7� ��. �os�italsgade 13, st�e-
�lan - 279 �2. Vestergrave 2, 1.
og 2. sal - 4�1 ��. �vt. elevator. �-
�ladser kan le�es.

��� ����

�eje pr� m2 kr� �00��7�
�tage areal �2 2�0-�7�

�orh�r n�r�ere
Randers tlf. 7020 3911

Sag �19�Prod�ktion o� �a�er.

������ ������.

�anders �� - Ørneborgve� 21
�rhvervse�endo� i Randers Syd
�ed synlig fa�ade �od �ren�ve�.
�ndrettet �ed lager/v�rksted sa�t
kontorer/velf�rd og foreningsloka-
le/beboelsesle�lighed. Stor gr�nd.

��� ����

Kontantpris kr� ��000�000
�tageareal �2 2.�81
�r�ndareal �2 10.9�8

Randers tlf. 7020 3911

Sag �273�nvesterin�sejendom.

��� P� ���K��.

�anders � - �ariagerve� 43�
��n og velholdt e�endo� beliggen-
de �� h��rnet af �ariagerve� og R�d-
�ands �o�levard i den nordlige del
af Randers. 8 le�ligheder sa�t en
��dnyttet tagetage.

��� ����

Kontantpris kr� ����0�000
1. �rs nettoafkast � �,1�
�tageareal �2 �74

Randers tlf. 7020 3911

Sag �2���nvesterin�sejendomme.

�anders �� - �avneve� 33a �.fl.
Veldrevet e�endo�sselskab �dby-
der �ortef�l�e af e�endo��e, 4�
stk. i alt. �et er �ri��rt fritliggen-
de bolige�endo��e �ed �n bolig-
enhed. �er er i �ortef�l�en fire
e�endo��e �ed to boliger sa�t
en enkelt erhvervse�endo� �ed fi-
re le�e��l.

��� ����

�jendomspris kr� 27�000�000
1. �rs nettoafkast � 7,37

Randers  tlf. 7020 3911

http://nyboligerhverv.dk/randers
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Mercedes 280 sl Pagode
Årgang: 1970, samlet i Stuttgart 
Producent: Mercedes-Benz
Produktion: 48.912 stk 
 (1963-1971)
 7.935 stk. (1970)
Motor: 2.778 cc
 170 HK
Vægt: 1.340 kg
Topfart: 190 km/t
Designere: Paul Bracq, Béla 
 Barényi og Friedrich Geiger.

Kaj Lund er i en moden alder begyndt at samle på sine drømmebiler. Øverst 

står Mercedes, men der holder da også en Audi i garagen ved siden af hans 

Mercedes 280 SL Pagode fra 1970 og en Mercedes 280 CE fra 1979. Om han 

skal have flere afhænger af, om man spørger ham eller konen, siger han.

”Jeg har altid set på 280 SL-mo-
dellen som noget helt særligt,” siger 
Kaj Lund, der er indehaver af medici-
nalfirmaet Focuscare ApS i Randers. 
Han erkender, at han er en biltosse, 
og forklarer, at når han først nu er 
kommet i gang med at få fingre i 
sine drømmebiler, hænger det sam-
men med, at nu har han både tiden 
til at bruge på dem og økonomien til 
at investere i dem. 

280 SL-modellen kører og brem-
ser som en moderne bil, fortæller 
han. Der er servostyring som var 
ganske usædvanligt på de tider, og 
så er Kajs Mercedes en amerikaner-
model med horn på kofangerne og 
sidelys såvel foran som bagpå. Det 
betyder, at den har kørt i Utah og 
Californien de første 40 år. Herefter 
havnede den på Fyn, og det var 
her, at Kaj Lund købte den i oktober 
2010.

Modellen er blevet produceret fra 
1963, hvor den hed 230 SL, til 1967. 
Fra 1966 til 1968 hed den 250 SL. 
Fra 1967 til 1971, hvor even tyret 
med modellen sluttede, hed den 280 
SL. Pagodenavnet har den ifølge Kaj 
fået på grund af den medfølgende 
hardtop, der ligner en pagode.

”Men den kommer altså kun ud 
om sommeren, når det er godt vejr. 
Så du må nøjes med at kigge på den 
her i garagen. Jeg har dog været 
på langtur med den. Men jeg må 
indrømme, at jeg passer rigtig godt 
på mine køretøjer.”

Kaj Lund fortæller, at han er med-
lem af Mercedes-klubben i Dan-
mark. Og også den klub, der hedder 
Pagode-klubben. Til sommer, er det 
Kaj Lund og hustruen, der skal arran-
gere det næste træf. Det kommer til 
at foregå på Mors/Salling.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dkFo
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”Jeg havde simpelthen for 
mange kasketter på,” fortæller 
Frank. ”Derfor havde jeg i nogen tid 
overvejet at få en dygtig administra-
tor til at styre det meste af virk-
somheden i dagligdagen. Da Palle 
Langvad så dukkede op, fandt vi i 
fællesskab ud af, at han kunne det, 
jeg helst ville undgå. Og da kemien 
også passede, var valget egentlig 
let.”

Palle har som Frank en baggrund 
som typograf, som det hed i gamle 
dage. Men i mange år har han haft 
lederstillinger. Først som direktør 
for Lokalnyt Langå og Rødkærs-
bro Avis, senere som medejer af 
Digisource med efterhånden 40 
medarbejdere – og senest som 
salgsdirektør på reklamebureauet 
Par nr. 1 i Viborg. Han kom til Kruse 
Grafisk i november måned sidste år. 

”Den grafiske 
branche er jo en 
presset branche, 
og man skal 
løbe stærkere og 
stærkere for at 
følge med. Ved 
at jeg styrer ad-
ministrationen, 
kan Frank med 
sit store netværk 
tage sig mere af salgssiden. Han er 
vort ansigt udadtil,” siger Palle.  

Tillid og troværdighed
”Størstedelen af både vore kunder 
og vore medarbejdere har vi haft i 
lang tid. Jeg tror, at det er fordi, vi 
stoler på hinanden. Tillid og tro-
værdighed er vigtigt. Kan vi ikke 
aflevere til tiden til den aftalte pris 
og i den rigtige kvalitet, så ville vi da 
have et problem. Gennem de sene-
ste par år, er vi begyndt at få kunder 
i Norge. Her føler jeg virkelig, at 
det, at man kan stole på hinanden, 
er altafgørende. Dertil kommer, at 

kunder i Norge, som er et velstå-
ende land, giver os et ekstra ben 
at stå på. I det hele taget er Norge 
et interessant marked for os. Så er 
nordmændene oveni nogle beha-
gelige mennesker at samarbejde 
med,” fortæller Frank. 

fra tryk til lager og distribution 
”Vi løser både store og små trykop-
gaver,” siger Frank. ”Men vi har en 
maskinpark, som gør, at vi specielt 
på store oplag er stærke. Ud over 
lagerkapacitet, hvor vi kan opma-
gasinere kundernes tryksager, så 
sørger vi også ofte for at distribuere 
tryksagerne til de ønskede mål-
grupper. Det skal være så nemt for 
kunderne som muligt. Vi får flere og 
flere POS-ordrer ind. Det er butiks- 
og kampagne materialer til store og 
mellem store kæder. Også her er vi 

overbeviste om, 
at vi kan være 
med. Kunderne 
kan være rekla-
mebureauer og 
store kunder 
med egen 
DTP-afdeling, 
så vi får tilsendt 
færdige filer. 
Det kan også 

være forlag og andre professio-
nelle virksomheder med et godt 
kendskab til den grafiske branche. 
Og ikke mindst med et blik for de 
muligheder, der findes på tryksags-
markedet i dag. Det kan være rigtig 
spændende.”

”Jo, vi er vel en slags maskin-
station for professionelle kunder. 
Men vi er da også leveringsdygtige 
i kreative løsninger,” slutter Palle 
Langvad, der som ny adm. dir. 
både ser mange muligheder i Kruse 
Grafisk og kommer med nye ideer 
og tiltag.

Frank Kruse, indehaver af Kruse Grafisk ApS i Randers, fandt 

ud af, at det nok ville være en god idé, at få en dygtig leder 

til at styre administrationen og driften. Så kunne han frigøre 

sig selv til at være fagmanden og sælgeren i virksomheden. 

Det ser ud til, at det er en rigtig god idé.

  Jeg hAVDe i 
nOgen TiD OVeRVeJeT 
AT få en DygTig 
ADMinisTRATOR Til AT 
sTyRe ViRKsOMheDen i 
DAgligDAgen
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Adm. dir. Palle Langvad og indehaver Frank Kruse, Kruse Grafisk ApS

anSÆT Din eGen  

DIREKTØR
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KAN VI Få MERE uD AF VORES 
MANGE NETVæRK I RANDERS?
Vi har i Erhverv Randers igennem 
nogen tid analyseret på vores lokale 
netværk og de muligheder som 
disse har som vækstkatalysator for 
vores lokale virksomheder. 

Samarbejdet 
med de andre 
erhvervsråd i 
regionen fortæl-
ler om stærke 
og koncentre-
rede netværk 
i Herning, Silkeborg, Horsens og 
Viborg. Disse netværk giver ifølge 
både erhvervsråd og virksomheder 
stor effekt og gode resultater. Se 
bare Horsens hvor netværket med 
Business Horsens, skaber en aftale 
om reduktion af dæknings afgiften 
imod en fælles indsats på jobskabel-
sesområdet. 

Et stærkt netværk er godt for en 
by eller et område. Det er med til 
at skabe en drivkraft, specielt hvis 
man kan finde en koordinator til at 
styre disse netværk. Samtidig giver 
en stor koncentration af virksom-
heder en gennemslagskraft, der 
ofte mangler, hvis netværket ikke 
har tilstrækkelig med kvantitet eller 
større centrale spillere. Derfor vil 
vi i Erhverv Randers gerne ar-
bejde for at skabe en mere central 
koordinator rolle omkring vores 
lokale netværksarbejde.

Vi har i Randers ifølge vores regi-
strering ikke mindre end 24 netværk 
med rundt regnet 350 medlem-
mer. Disse er meget forskellige i 
deres struktur og størrelse – nogle 

er uafhængige 
nichenetværk 
og andre består 
af Tordenskjolds 
soldater. At der 
skulle være 
behov for så 
mange netværk 

virker for mig ikke realistisk. Det 
beviser snarere konsekvensen af, at 
der aldrig rigtig 
har været et 
centralt forank-
ringssted på 
dette område 
i Randers. Det 
er ikke kun res-
sourcekrævende 
med så mange 
netværk. Det skaber samtidig unød-
vendig konkurrence om deltagere i 
de forskellige grupper.

Tænk hvis alle disse netværk var 
transparente, så man som uden-
forstående kendte mulighederne? 
Hvis man sammen fik samlet 
netværkene, så der ikke forekom for 
mange overlap og derved skabte få 
men stærke netværk med en central 
koordinering. Forskellige menne-
sker og virksomheder har behov for 

forskellige netværk alt efter, hvor de 
står i deres livscyklus – det er ikke 
fordi, vi kun skal have ét netværk 
i Randers – men vi skal have de 
rigtige.

Erhvervsinteresseorganisa-
tionerne i Randers har små 1000 
medlemmer. Her er en platform 
som vi kan udvikle til gavn for de 
mange ressourcer der er blandt 
borgerne.

Vi er i øjeblikket selv i gang med 
at skabe nye netværk, og vi vil 

gerne være med 
i koordineringen 
af de fremtidige 
netværksres-
sourcer, der 
findes lokalt. 
Vi håber, vi kan 
finde ressour-
cerne til denne 

opgave, og vi håber, at erhvervslivet 
vil hjælpe til i processen.

Uffe færch
Direktør Erhverv Randers

  AT DeR sKUlle VæRe 
BehOV fOR så MAnge 
neTVæRK ViRKeR fOR 
Mig iKKe ReAlisTisK

  eT sTæRKT neTVæRK 
eR gODT fOR en By elleR 
eT OMRåDe – DeT eR MeD 
Til AT sKABe DRiVKRAfT
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Hos erhverv Randers har vi fået adskillige nye netværk i løbet af 

den sidste tid. Nogle er for de unge andre for HR- eller it-folket, 

mens andre igen er skabt for at udvikle Randers.
I Erhverv Randers arbejdes der 

på nogle nye netværksmuligheder. 
Et af dem der allerede er i gang er 
Youngbizz, som er for unge iværk-
sættere helt ned i folkeskolealderen. 
Til sidste møde var 30 deltagere på 
besøg hos Dandomain.

Et andet netværk som allerede 
var sat i søen af andre, men nu er 
kommet ind i Erhverv Randers-regi, 
er Vækstforum. Dette netværk blev 
startet af entreprenante venstrefolk, 
der ønskede udvikling i byen. I sin 

nye form fører Erhverv Randers 
dette koncept videre dog i en helt 
parti-neutral stil.

Udover de allerede eksisterende 
netværk har Erhverv Randers også 
premiere på hele to nye netværks-
muligheder – HR-netværket og it-
netværket. HR-netværket er specielt 
egnet for mindre og mellemstore 
virksomheder, der ikke føler de har 
nok ressourcer til deres HR-arbejde. 
Her er første møde 3. februar.

It-netværket holder 
første møde den 22. 
januar og har 3D-print som 
tema. Netværket er for alle 
med interesse for it og web, 
et område som Randers 
gerne vil styrke sig på 
– specielt inden for 
enkelte nicheom-
råder som fx 3D 
og web-
shopping.

MIKROLåN TIL  
KONTANTHJæLPS-
MODTAgERE
Jobcenter Randers og Erhverv Randers har netop lanceret 
et nyt samarbejde, hvor ti ledige på kontakthjælp får mulighed 
for at starte deres egen virksomhed med et mikrolån, og samtidig 
får hjælp til at komme i gang med processen fra Erhverv Randers.

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

Erhverv Randers, der har stor er-
faring med iværksætteri, skal stå for 
selve vejledningen af de ledige, som 
alle har været igennem en screening 
inden de kom med i forløbet.

Selve forløbet forgår over seks 
formiddage fra 8.30-12.00 hver 14. 
dag. Her vil deltagerne få vejledning 
i, hvordan man skal forholde sig til 
diverse regler, og hvilke krav der 

stilles til en virksomhed i forhold til 
registrering mv.

Forløbet tager udgangspunkt i en 
skabelon over en forretningsplan 
samt et etablerings- og driftsbudget. 
Derudover vil deltagerne få viden 
om jura, bank, regnskab, salg og 
markedsføring samt netværksbrug. 
Disse emner vil blive gennemgået 
af eksterne rådgivere. Til sidst vil der 

være en individuel vejledning 
af den enkeltes forretningsplan i 
samarbejde med Jobcenter Randers. 
Hvorefter der vil blive taget stilling til 
om et mikrolån vil kunne gives. 

Erhverv Randers er glad for at 
kunne deltage i dette projekt og 
herigennem forhåbentlig hjælpe 
nogle mennesker videre i livet og 
samtidig skabe vækst i Randers.

NyE NETVæRK 
HOS ERHVERV RANDERS



NåR INDLEVELSE 
SKABER 

uDVIKLING
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Partnere og statsautoriserede revisorer Ole Jørgensen og Søren Rasborg, BDO i Randers



„hvordan gør i en forskel og 
 skaber indlevelse som revisorer?
Ole: Som revisor og virksomheder-
nes foretrukne sparringspartner gør 
vi den største forskel i dialogen om 
firmaets fremtid. Regnskaber er 
historieskrivning og ud af den, kan vi 
som revisorer medvirke til at udlede 
en erfaring, men erfaringen skal bru-
ges fremadrettet; for herigennem 
kan vi skabe værdi og sund vækst 
for vores kunder. 
Søren: Revision er et vigtigt værktøj. 
Men det, der virkelig driver os, er 
ambitionen om at skabe værdi. 
Kunderne skal mærke, at vi er der 
for dem. Vores råd og vejledning 
skal gøre en forskel og hjælpe, så 
kunden oplever fortsat succes.

hvad er jeres specifikke 
 fagområde?
Ole: I BDO dækker jeg en bred 
gruppe af kunder, og jeg har særligt 
fokus på det, man kalder SMV-
virksomhederne – altså de små og 
mellemstore virksomheder, som er 
en kundegruppe, vi hos BDO har 
rigtig godt fat 
om. Mit arbejde 
er selvfølgelig 
disciplinerne 
revision og 
regnskab, men 
også skat og 
moms, pension, 
finansiering, bogføringssystemer 
og økonomisk styring er områder, 
hvor virksomhederne har behov for 
vores professionelle rådgivning og 
sparring.
Søren: Min spidskompetence er 
klart også SMV’erne – som Ole 
bredt set. Jeg har dog specialiseret 
mig i at have en særlig stor viden 
om den komplekse autobranche. 

Mine kompetencer får hele BDO 
organisationen 
glæde af, da jeg 
er med i fag-
gruppen, som er 
først med alt det 
nyeste inden for 
bilbranchen. 

hvad er faglig succes og udvikling 
set fra en revisors synspunkt?
Ole: Den største succesoplevelse, 
man som revisor kan opleve, er 
i samspillet med kunderne. Når 
vi i fællesskab finder en brugbar 
løsning, som giver et godt og 
bæredygtigt udbytte. For nogle 
kunder kan problemet ligge i en 
skattemæssig problemstilling, for 
andre i et generationsskifte eller en 
regnskabsmæssig udfordring, som 
vi løser. Sammen.
Søren: For mig har succes altid 
været, når det er lykkedes at gen-
nemføre et generationsskifte, hvor 
både køber og sælger er tilfredse og 
ser resultatet som positivt. Værdi-
ansættelse og overdragelse eller 

generations-
skifte af en 
virksomhed er 
en stor opgave, 
hvor der er 
mange hensyn 
at tage. Det er 
også en succes-

fuld oplevelse, når vi som revisorer 
er dem, der faciliterer projekter og 
skaber den gode kontakt mellem 
virksomhed, pengeinstitut og andre 
medspillere.

Ole og søren: 
”få det bedste fra os”
Det går godt for BDO i Randers. 
Ole og Søren fortæller: ”Fælles for 

de faglige udfordringer er, at vi altid 
kan inddrage de 
mange kompe-
tencer, som 
BDO, der er et 
internationalt 
revisionsselskab 
med lokale 
frihedsgrader, 

besidder. Det kompetente bagland 
sætter os altid i stand til at finde 
den rigtige løsning for kunden. På 
den måde har vi dækket os ind, og 
det er en del af den optimisme, vi 
oplever i Randers - lige her fra Thors 
Bakke. ”

Kommunikationskonsulent 
Marianne Halse Gravesen, BDO. 

Indlevende rådgivning og revision, som giver udvikling 

– Hvordan fungerer det i praksis? Jo, hos BDO i Randers 

mestrer man både det lokale nærvær og det internationale 

udsyn. Mød de engagerede statsautoriserede revisorer 

Ole Jørgensen og Søren Rasborg.
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  Vi gøR Den sTøRsTe 
fORsKel i DiAlOgen OM 
fiRMAeTs fReMTiD

  DeT, DeR ViRKelig 
DRiVeR Os, eR 
AMBiTiOnen OM AT 
sKABe VæRDi

Ole Jørgensen 
– God til at stille skarpt
Ole Jørgensen, partner og 
statsautoriseret revisor, er 48 
år gammel og siden 2006 har 
han været partner hos BDO 
i Randers. Ole bor i Randers 
sammen med datteren og 
sin samlever Dorte. Ole løber 
mange ture med sin hund, 
holder af at fotografere og er et 
rigtigt familiemenneske. 

Søren Rasborg 
– Passioneret netværker og 
ekspert i ”hole-in-one”
Søren Rasborg, partner og 
statsautoriseret revisor er 51 år 
og gift med Christina. Sammen 
har de tre børn. Søren bruger 
sin fritid på golf og står gerne 
på ski i vinterhalvåret. Han er 
passioneret netværker, sidder 
bl.a. med i ’Round Table’.



JEG KAN GODT LIDE 
AT TING STEMMER
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Direktør Susanne Friis, Dan Dryer A/S



Mens dette læses er Susanne Friis Eden på skiferie i 
Norge med børn og svigerbørn, men ellers er det ikke 
ferier, der har fyldt mest i hendes kalender. Faktisk kan 
hun ikke huske, at hun nogensinde 
har haft ferie tre uger i træk. Tiden 
er gået med arbejde og familie. 
Sport står heller ikke øverst på 
ønske sedlen. Hun mener faktisk 
ikke, at hun egner sig til den slags 
sysler. Hendes mand, Vagn, der 
også er ansat i Dan Dryer, spiller 
golf. Og det lader hun ham om.

Vagn mødte hun til en ungdomsfest, da hun var 
17 og han 20 år. Og de har holdt sammen siden. Nu 
er hun 48. De har tre børn. En dreng på 22, der også 
arbejder hos Dan Dryer, og som går og venter på at 
blive optaget på universitetet for at læse japansk. Et 
sprog han i øvrigt selv har lært sig. Så er der en datter 
på 21, som lige nu tænker sig om efter en HF eksa-
men og et nuværende job som tjener. Endelig er der 
en dreng på 15 år, som går i 9. klasse. ”Jeg vil altså 
lige understrege, at jeg ikke har haft nogen som helst 
indflydelse på såvel min mands som min søns ansæt-
telser i firmaet. Det er noget, som ejeren, Niels Saaby 
Jørgensen, har taget sig af,” siger hun.  

Susanne, Vagn og den yngste bor 
i Helsted i nordvestdelen af Randers 
i et hus, som de byggede for 5-6 år 
siden. Hun er selv født i Vorup, hvor 
faderen arbejdede på Randers Reb 
og moderen var hjemmehjælper. 
Hun har desuden en lillesøster, der 
er ti år yngre end hun er. 

i lære som revisor
Efter en sproglig studentereksamen og den 1-årige HH-
overbygning, hvor hun fik den manglende matematiske 
baggrund fyldt op, kom hun i lære som revisor. Spørger 
man forsigtigt, hvorfor lige revision, svarer hun: ”Jeg 
tror, jeg valgte revisorvejen, fordi jeg kan lide at ting 
stemmer. At ting går op til sidst. Det er mennesker 
og handlinger, som man så kan følge. Revision er ikke 
blot tal. Disse virksomheders udvikling er ofte ganske 
spændende. 

Efter fem år som revisor skulle der ske noget nyt. 
Valget stod mellem et job som skatterevisor og et job 
som bogholder hos Dan Dryer. ”Efter nogle over-

vejelser valgte jeg Dan Dryer, og 
det har jeg aldrig fortrudt,” fortæller 
hun. Hun kunne den 2. januar kunne 
fejre 20 år i firmaet. 

”Dan Dryer er ganske vist en min-
dre virksomhed, men verdenskendt 
med det største marked uden for 
Danmark placeret i Frankrig. Og så 

er det jo meget heldigt, at Susanne er nysproglig stu-
dent og derfor ikke helt på udebane udi sprog. Susanne 
opfatter Dan Dryer som sin anden familie, hvor alle 
giver en hånd med, dér hvor der er behov. Beslutninger 
træffes ofte efter forudgående dialog med medarbej-
derne. ”Vi er et fællesskab, og jeg synes, at vi har et 
rigtig godt arbejdsmiljø. Vi trives samtidig med, at vi får 
bestilt noget.”

Madameden er hygge
Netbutikken MadamEden har Susanne haft i lidt 
over FIRE år. Det er en butik, som primært handler 
med bolig interiør. Varerne er hovedsagelig dansk-
producerede. ”De fylder ikke så meget, og da de 

ældste børn er ude af huset, har jeg 
egentlig ikke problemer med at have 
plads til dem. Jeg opfatter egentlig 
MadamEden som adspredelse og 
hygge. Netbutikken får de kreative 
sider frem i mig. Det er jo noget 
helt andet end det, jeg præsterer til 
daglig. Jeg får naturligvis ikke gjort 

så meget ved min butik, som jeg gerne ville, og jeg kan 
da slet ikke leve af det. Men det er nu altså min måde 
at slappe af på.”

Efter en stund siger Susanne: ”Men det er jo egent-
lig underligt. Man forsøger i sin ungdom at sætte nogle 
pejlemærker op for fremtiden. Og så mange år efter 
finder man ud af, at livet har taget en hel anden retning 
end man troede.”

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

JEG KAN GODT LIDE 
AT TING STEMMER

Det kræver sit at være direktør i en virksomhed, der producerer håndtørrere i 

solidt design. Susanne Friis Eden har det. Hun har været ansat i Dan Dryer A/S 

siden 1995 og direktør siden 2013. Og så når hun også lige at passe sin netbutik.
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  Jeg OPfATTeR 
egenTlig MADAMeDen 
sOM ADsPReDelse Og 
hygge

  Vi eR eT fællessKAB, 
Og Jeg synes, AT Vi 
hAR eT RigTig gODT 
ARBeJDsMilJø
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erhverv Randers
Jens Enevold Kristensen (49) 
afløser 1. marts Uffe Færch på 
posten som direktør for Erhverv 
Randers. “Jens har været 
direktør for Skive Erhvervs- & 
Turistcenter siden 2010, og 
forinden bestred han andre 
stillinger inden for det offent-
lige og private, som gør ham 
yderst kompetent til stillingen”, 
siger bestyrelsesformand, Per 
Hastrup. Han er uddannet da-
talog og har en MBA i Strategi 
& Forretningsforståelse. Uffe 
Færch går på pension efter 2½ 
år på posten.

Krifa
Preben R. Jørgensen (46) fra 
Randers er udnævnt til direktør 
hos Kristelig Fagbevægelse, 
Krifa. Preben har været kon-
stitueret i stillinge siden juni 
måned. Han har desuden været 
økonomidirektør siden 2005 i 
organisationen, og har været 
mere end 20 år hos Krifa. Pre-
ben er registreret revisor, HD i 
regnskab og har en mini-MBA 
fra Mannaz.

Randers  Cityforening
Jørgen Vittrup er efter eget 
ønske fratrådt sin stilling som 
citychef i Randers Cityforening. 
Jørgen har haft stillingen i 
halvandet år og er tiltrådt som 
konsulent i Mariagerfjord Er-
hvervsråd. Indtil der findes en 
afløser varetages embedet af 
foreningens formand Thomas 
Elle.

Metal østjylland
Finn Andersen blev enstem-
migt valgt som formand for 
den »nye« fagforening Metal 
Østjylland og som kasserer 
valgtes Klaus Poulsen, begge 
fra Aarhus. Den nye besty-
relse er på 29 personer og 
sammensætningen er fordelt 
så der tages hensyn til antal 
medlemmer i de fusionerede 
afdelinger fra Aarhus, Ran-
ders og Grenaa. Fra Randers 
afdelingen er følgende valgt: 
Henrik Leth, (tidligere afdelings-
formand fra Randers), faglig 
sekretær Steen A. Nielsen, Per 
S. Andersen, Grundfos, Daniel 
Dallerup, Daka, Morten Mik-

kelsen, Fremtidens Staldinven-
tar, Per Gulløv, Bosal Sekura, 
Lars Ahlmann Brøndum, Verdo, 
Flemming Jensen, Prodan, 
Steen Holm, Randers Rense-
anlæg og Morten Dalsgaard 
Williams, Linco Food System 
A/S (ungdoms repræsentant)
Som revisor valgtes John Alt-
hoehn Henriksen, Prodan.
Suppleanter blev Brian Mik-
kelstrup, Verdo og Niels Møller 
Madsen, Kurt Sørensens 
Maskinfabrik.

Waoo!
Selskabet Waoo!, der tilbyder 
fiberbåndsløsninger og som 
er ejet af 11 danske energisel-
skaber, har ansat Ole Ørndrup 
(54) som teknisk direktør. Han 
kommer fra en stilling som 
divisionsdirektør i Verdo. Ole 
er uddannet teletekniker hos 
Jydsk Telefon og har mere end 
20 års ledelsesmæssig erfaring 
på strategisk og taktisk niveau 
fra større nationale og interna-
tionale virksomheder indenfor 
Telecom og IT.

Han har afløst Martin Løbel på 
posten.

Randers fC
Efter tre år som salgschef har 
Lotte Fromholt valgt at forfølge 
drømmen om at blive selvstæn-
dig. Hun er flyttet ind hos Busi-
ness Park Randers sammen 
med sit nye firma, Multi-Mac. 
Stillingen som salgschef er 
slået op.

Danish Crown
Adm. dir. Kjeld Johannesen, 
Danish Crown har modtaget 
Tietgenmedaljen. Økonomi- 
og indenrigsminister Morten 
Østergaard (B) sagde under 
overrækkelsen, at Kjeld har 
udviklet Danish Crown fra 
et regionalt slagteri til en 
markant og stærk virksomhed 
med 23.500 medarbejdere. 
Medaljen er kun uddelt 21 
gange siden stiftelsen i 1932.

 Har Din virKSOmHeD bruG  
 FOr en TRANSPORTFORSIKRING?

Svaret er ofte: „Nej, det er ikke 
vores risiko og transportøren 
har jo en forsikring!“ Hvis han 
har tegnet en fragtføreransvars-
forsikring, er den så betalt?, 
og hvad dækker den? Sker der 
røveri eller tyveri, er det ikke 
sikkert, at transportøren har an-
svar, så hans forsikring dækker.

Har du værktøj mv i egne bi-
ler, er det iøvrigt også transport-
forsikringen, der dækker tyveri 
eller kørselsskade. 

Risiko for lav dækning
Transportørens ansvar ved 
internationale transporter er 

begrænset til 8,33 SDR (ca. 
75 kr.) pr. kilo. Ved en skade 
under transport af modetøj slår 
dette beløb slet ikke til, og er 
det elektronik, kan det være 
endnu værre. Ved transport 
med skib hæfter fragtføreren 
kun for 2 SDR (ca. 15 kr.).

Overblik sikrer økonomien
Vi anbefaler en transport-
forsikring, selv om du ved, 
at transportøren har en 
fragtføreransvar. Et krav 
mod transportøren kan være 
vanskelig, fordi han måske har 
en selvrisiko, og ikke er sam-
arbejdsvillig. Det kan hjælpe at 
lade forsikringsselskabet tage 
sig af dialogen.

Det er vigtigt at få dine 
leveringsbetingelser til at 
matche  transportforsikrin-
gen – og omvendt. For at få 
den bedste økonomi, er det 

væsentligt alene at forsikre 
den reelle transportrisiko, uden 
at overforsikre. Vi ser ofte virk-
somheder forsikre transporter, 
de ikke selv bærer risikoen for, 
fordi de mangler overblik over 
aftalebetingelserne. 

„havari grosse“  
dyrt bekendtskab
Ved søtransport kan der ske 
skade med skibet, hvor rede-
riet i en nødsituation afholder 
ekstraordinære omkostninger 
som bjergning eller transport 
til nødhavn. Rederiet kan her-
efter erklære „Havari Grosse“ 
og bede lastejerne betale en 
del af omkostningerne, selv 
om der ikke er sket skade på 
deres gods. Sådan en sag kan 
køre i årevis, hvor du skal stille 
en havari-garanti. Uden trans-
portforsikring, må du i banken 
og købe en bankgaranti. 

Vælg specialister
Priserne på transportforsik-
ringer varierer meget. Flere 
udenlandske selskaber og 
agenturer har specialiseret sig 
indenfor området, og er ofte 
både billigere og har større 
ekspertise i at håndtere sa-
gerne. Derfor er det ikke altid 
en god ide, at tegne denne 
forsikring i dit sædvanlige 
forsikringsselskab.

Næsten alle virksomheder 
har brug for en transportforsik-
ring, så det giver god mening, 
at få overblik over både dæk-
ning og økonomi.

Af Bent Ketelsen og Bjarke Barrett  

Sørensen, Dansø Gruppen Forsikrings-

mæglere Djursland ApS, www.dansoe.dk

KLuMME – FORSIKRING:

Ajour
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hR-samarbejde for sMV’er
3. februar 8.15-10.00 (første dag) 
på Business Park Randers Erhverv 
Randers’ HR-Netværk er et nyetableret 
kompetence- og udviklingsnetværk, hvor 
lokale små og mellemstore virk som-
heder kan gå nye veje sammen inden for 
personaleudvikling og øvrige HR-områder. 
Tilmeld.: www.erhvervranders.dk
 
skab værdi gennem branding
10. februar kl. 15.00-17.00 på Business 
Park Randers. Alle virksomheder har et 
brand, om man vil have det eller ej. Men 
ved du, hvordan du styrer dit brand? Kom 
til branding-arrangement med Erhverv 
Randers, Bureau Frydensberg og Online-
brand, og hør hvordan du kan skabe mere 
værdi i virksomheden. 
Tilmeld.: www.erhvervranders.dk

Bestyrelsesuddannelsen i Randers
17. februar, kl. 8.30-16.00 (første dag)
For nye og kommende bestyrelses-
medlemmer. Tag et skridt mod 
professionalisering og værdibaseret vækst. 
7 moduler af hver 1-2 dage. 
Tilmeldingsfrist: 2. februar
Arr.: Erhverv Randers, Tradium og Dania. 
Info: Helle Guldhammer, hgu@tradium.dk, 
tlf.: 2339 2287.
 
Udvikling af Randers
17. februar kl. 15.00-17.00 på Business 
Park Randers.
Vækstforum er fra 31/12-2014 blevet 
lagt ind under Erhverv Randers, der som 
neutral spiller vil være med til at føre 
den oprindelige debatforums planer om 
vækst og udvikling i Randers ud i livet. 
Alle fremtidige møder er for alle Erhverv 
Randers-medlemmer. 
Tilmeld.: www.erhvervranders.dk
 
skab vækst gennem et Advisory Board
Business Netværk Graceland
25. februar, kl. 8.00-10.00 på Graceland 
Randers
Strategi-ekspert Carsten Stenrøjl vil 
fortælle lidt om, hvad man kan bruge et 
Advisory Board til, og hvad man skal huske 
på, når det skal sammensættes. Herefter 
kan der netværkes. 
Arr.: Erhverv Randers, Blohm Rejser og 
Graceland Randers. 
130,- kr. inkl. morgenmad. 
Tilmeld.: www.erhvervranders.dk

William skilte
Skiltevirksomheden på Tinvej 
i Randers har foretaget et 
generationsskifte, idet Anni 
og Torben Brock har valgt at 
overlade tøjlerne til datteren 
Mette Brock og medarbejder 
gennem ti år Jeppe Hebs-
gaard Arbjerg. Virksomheden 
er samtidig overgået til et an-
partsselskab. Anni og Torben 
overtog selv virksomheden i 
1981 efter stifteren William 
Andersen. 

shell Danmark
Den gamle og nu lukkede 
tankstation på Havnegade i 
Randers, rives nu ned. Det er 
ejeren Shell Danmark der har 
besluttet at fjerne bygnin-
gerne fra grunden. Nedrivnin-
gen starter så hurtigst muligt.

Jutlander Bank
Banken, der er resultat af 
den ét år gamle fusion mel-
lem Sparekassen Hobro og 
Sparekassen Himmerland, er 
på vej til Randers. Den har 
købt to afdelinger af Østjydsk 
Bank, dels afdelingen på 
Østervold, dels i Gjerlev, hvor 
Jutlander Bank i forvejen har 
en afdeling.

Post Danmark
OK Plus på Mariagervej kan 
nu også kalde sig posthus idet 
Post Danmark har åbnet for 
postekspedition. Der kan af-
hentes pakker, sendes breve 
og pakker ligesom der kan 

købes frimærker mv. Posthu-
set hedder Randers NV.

fresh fitness
De to Fresh Fitness i Randers 
ved Gudenåcentret og på 
Thors Bakke bliver til Fitness 
World, der i forvejen driver 
center på Østervold. Over-
tagelsen finder sted den 1. 
februar.

Compusolutions
Randersvirksomheden er 
blevet opkøbt af HostHouse 
IT ApS. En virksomhed, der 
kommer fra Vejle, og som øn-
sker at udvide i Randers. Den 
tidligere ejer, Martin Jensen, 
og en medarbejder fortsætter 
i virksomheden som bliver 
udvidet med yderligere to 
med arbejdere. Indehaveren af 
HostHouse, Lars Dige, siger, 
at de i forvejen har en del 
kunder i såvel Randers som 
Aarhus, og at de længe har 
haft planer om at etablere sig 
i området.

sushisushi
Sushi restauranten i Snare-
gade har udvidet, så det nu er 
muligt at tilbyde siddepladser 
til 30 spisende gæster. 

Regionshospitalet 
Randers
Hospitalet er, som det eneste 
i landet, udpeget til et uddan-
nelsesprogram for rengørings-
personalet. Det er et projekt 
under EU der, under navnet 

Erasmus-partnerskabsprojekt, 
skal skabe en professionel 
europæisk standard for med-
arbejdere i sundhedssektoren. 

Tandprotese-klinikken
Tandprotese-klinikken der hol-
der til i Trangstræde i Randers, 
og med afdelinger i Aarhus, 
Hobro og Herning, er blevet 
en del af kæden MinTandtek-
niker, der har klinikker i endnu 
flere byer. 

Bn skilte
Skiltevirksomheden Signup-
tion ApS i København er 
blevet overtaget af BN Skilte 
A/S. Dermed udvider BN 
Skilte markant sine aktiviteter 
øst for Storebælt og samler 
samtidig de fire nuværende 
BN medarbejdere i Roskilde 
og Signuptions fire i Filmbyen 
i Hvidovre. Direktionen i BN 
Skilte udgøres fremover af 
adm. direktør Brian Andersen, 
fabrikant Peter Nicolajsen og 
direktør Lars Nørgaard. 

Dandomain
Randers Kommunes Er-
hvervspris gik til Dandomain 
og blev uddelt af borgmester 
Claus Omann Jensen på årets 
Nytårskur 2015 på Business 
Park Randers. Prisen består 
af en skulptur med navnet »at 
løfte i flok«. 
Det er Dandomains arbejde 
med at gøre Randers til Dan-
marks e-businesscenter, der 
har udløst prisen.

williamskilte.dk
 Tlf. 86 44 74 66

Skilte

Banner
Pyloner
Lysskilte

Visitkort

Wrapping
Gravering

Digitalprint
Autoreklame
Varmetransfer
Reklametrailer
Facadebogstaver

http://www.williamskilte.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
20.11.2014 - 16.01.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Aage lanngs fabriker A/s
Slåenvej 4, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 5,7 (5,9)
Resultat før skat -0,2 (0,5)
Egenkapital 0,8 (0,9)

Air2trust Aps
Haraldsvej 60, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-06-2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (3,4)
Resultat før skat -1,2 (1,1)
Egenkapital 0,2 (1,0)

Aj-skjern A/s
Frederiksbergvej 9, Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 28,7 (28,6)
Resultat før skat 5,0 (4,7)
Egenkapital 14,6 (11,9)
Antal ansatte 48 (44)

A.K. iversen A/s
Agerskellet 14, 8920 Randers NV 
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 6,7 (6,6)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 6,1 (6,2)

Aksel Bach Aps
Alsikevej 4A, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 4,9 (2,2)
Resultat før skat 2,9 (-0,1)
Egenkapital  3,2 (0,5)

Aktieselskabet J.n. Bech
Hjaltesvej 23, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.08.2014 
Bruttofortjeneste 10,0 (9,2)
Resultat før skat 0,7 (0,7)
Egenkapital 15,2 (15,1)

Albæk Vognmandsforretning Aps
Kristrup Engvej 1B, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,0)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,5 (0,3)

Ankerhus gruppen A/s
Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,3)
Resultat før skat -0,3 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,6)
Antal ansatte  - (3)

Automobilhuset. Randers A/s
Clausholmvej 3, 8960 Randers SØ 
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 8,5 (9,0)
Resultat før skat 0,7 (2,1)
Egenkapital 5,1 (4,5)

Bionutria Danmark Aps
Europavej 6, Purhus, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,2)
Resultat før skat 1,2 (1,1)
Egenkapital 4,3  (3,4)

B. n. skilte. Randers A/s
Jomfruløkken 6, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 22,7 (21,6)
Resultat før skat 2,3 (1,4)
Egenkapital 5,2 (4,4)

Body-stuff.Dk Aps
Udbyhøjvej 85, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)

Bolighuset Donsig Aps
Middelgade 6, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,6)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 0,4 (0,3)

Bro Display A/s
Vestergade 26, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 13,3 (11,5)
Resultat før skat 2,5 (2,2)
Egenkapital -1,7 (-3,4)
Antal ansatte 14 (14)

Business Park Randers Aps
Viborgvej 92, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,0)
Resultat før skat -0,3 (0,0)
Egenkapital -0,1 (0,0)

Byggefirmaet fritz Kristensen A/s
Industrivej 7, 8981 Spentrup
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste 3,6 (4,8)
Resultat før skat 0,9 (1,3)
Egenkapital 4,2 (3,5)

Byggeselskabet af 19/1-2009 Aps
Haraldsvej 60 1 dør 25, 8960 Randers 
SØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste -0,1 (0,0)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital -0,1 (0,0)

CO4 Maskinfabrik A/s
Bogensevej 9B, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 6,6  (3,5)
Resultat før skat 1,4 (1,1)
Egenkapital 4,4  (3,3)

Cabinet system A/s
Platanvænget 14-16, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 5,8 (4,2)
Resultat før skat 1,9 (0,7)
Egenkapital 4,0 (2,5)

Cafe Blicher A/s
Gråbrødrestræde 7, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,0)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)

Combi-industri A/s
Agerskellet 20, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30-09-2014
Bruttofortjeneste 1,9 (2,3)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 2,5 (2,7)

Confac A/s
Frederiksdalvej 16, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 17,2 (12,7)
Resultat før skat 5,2 (1,4)
Egenkapital 10,3 (6,4)
Antal ansatte 55 (-)

Consept Aps
Strømmen 31, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,4)
Resultat før skat -0,1 (-0,2)
Egenkapital -0,4 (-0,3)

Damm‘s forlagsbogbinderi Aps
Mariagervej 155, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,5 (-0,9)
Resultat før skat 0,5 (-0,9)
Egenkapital 2,0 (1,6)

Danexplore Aps
Erik Menveds Plads 2 1 th, 8900 
Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,0)
Resultat før skat 0,8 (0,4)
Egenkapital 1,0 (0,4)

Danish Crown A/s
Marsvej 43, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1.499,0 (1.706,0)
Resultat før skat 124,0 (99,0)
Egenkapital 1.744,0 (2.080,0)
Antal ansatte 6.527 (6.692)

Dan-list A/s
Haraldsvej 21, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 7,6 (8,2)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 9,8 (9,9)

Danski Aps
Erik Menveds Plads 2, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 6,6 (13,9)
Resultat før skat 2,1 (2,7)
Egenkapital 14,1 (15,9)

Dintandlæge-havndal Aps
Østerbro 43A, 8970 Havndal
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,4)
Resultat før skat 0,8 (0,2)
Egenkapital 0,1 (0,1)

Dlf-Trifolium A/s
Ny Østergade 9, 4000 Roskilde
[Kastrupvej 5, Langkastrup, 8960 
Randers SØ]
Regnskabsafslutning 30-06-2014 
Bruttofortjeneste 181,6 (193,1)
Resultat før skat 100,5 (89,0)
Egenkapital 874,4 (786,0)
Antal ansatte 269 (265)

einar Kornerup Jylland A/s
Holger Danskes Vej 5A, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 2,7 (6,6)
Resultat før skat -4,1 (0,5)
Egenkapital 2,8 (6,0)

el-Bo Produktion A/s
Kastanievænget 6, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 9,7 (9,0)
Resultat før skat -2,0 (-5,0)
Egenkapital 6,3 (7,8)

erhvervsparken Dania A/s
Ribevej 9, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.08.2014 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,7)
Resultat før skat 0,7 (0,1)
Egenkapital 25,1 (24,5)
Antal ansatte  3 (4)

eriksen Randers A/s
Ribevej 9, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.08.2014 
Bruttofortjeneste 9,1 (9,2)
Resultat før skat 2,4 (1,8)
Egenkapital 13,0 (11,2)
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fjordgården Randers Aps
Fjordvej 15, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital 0,0 (-0,1)

genika Aps
Laksevej 11, Frisenvold, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-09-2014
Bruttofortjeneste 0,5 (0,1)
Resultat før skat 0,1 (-0,2)
Egenkapital 0,0 (-0,1)

gjerlev Autoservice Aps
Hadsundvej 555, Gjerlev, 8983 Gjerlev 
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,3)

hA Byg A/s
Hørgaden 11, Mejlby, 8981 Spentrup
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste  3,6 (2,8)
Resultat før skat 0,9 (0,3)
Egenkapital 1,5 (1,2)

h.C. Autocenter A/s
Grenåvej 51, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste  3,3 (3,4)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 1,1 (0,9)

heliscandia Aps
Messingvej 64, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste -0,2 (-0,2)
Resultat før skat -0,3 (-0,8)
Egenkapital -2,3 (-1,8)

hh laserservice Aps
Lindbjergvej 64, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,0)
Resultat før skat 0,0 (0,4)
Egenkapital 0,2 (0,6)

hjulmandkaptain 
 Advokatpartnerselskab
Badehusvej 16, 9000 Aalborg
[Normansvej 1 1 tv, 8920 Randers NV]
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 61,1 (54,7)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 22,9 (22,9)
Antal ansatte 108 (101)

holst shipping A/s
Niels Brocks Gade 8, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 6,1 (4,4)
Resultat før skat 2,1 (0,9)
Egenkapital 0,7 (0,7)

hornbæk Dyrehospital Aps
Normansvej 10, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,8)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital 0,2 (0,2)

innovisio Aps
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,2)
Resultat før skat 0,1 (-0,3)
Egenkapital -0,3 (-0,3)

isomatic A/s
Mariagervej 149, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste  3,0 (2,3)
Resultat før skat 0,8 (0,2)
Egenkapital 2,5 (1,9)
Antal ansatte  3 (4)

Jma A/s
Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 13,8 (15,3)
Resultat før skat 1,2 (1,2)
Egenkapital 2,1 (1,4)

Kammi Tag Aps
Mirabellevej 9B, Randers By, 8930 
Randers NØ
Regnskabsafslutning 30-06-2014 
Bruttofortjeneste 5,8  (3,2)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,2 (0,3)

Kvik Center Randers A/s
Fjordvej 25, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste  3,5 (2,7)
Resultat før skat 0,7 (0,3)
Egenkapital 1,1 (1,1)

Kvik Region Midt A/s
Marsvej 25, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 5,6 (6,0)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 0,9 (1,5)

Købmanden øster Tørslev Aps
Udbyhøjvej 570, 8983 Gjerlev J
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,7)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 2,9 (2,9)

Køsters Motorboghandel Aps
Østergade 9, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,1)
Resultat før skat 0,4 (-0,5)
Egenkapital -0,5 (-0,9)
Antal ansatte  - (2)

Malerfirma Villy Poulsen Aps
Ydunsvej 5A, 8981 Spentrup
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,1)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 1,9 (1,6)

Marcus Randers Aps
Sct. Mortens Gade 6, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 7,0 (6,8)
Resultat før skat -0,5 (-0,5)
Egenkapital 1,6 (2,1)

Marcus Odense Aps
Sct. Mortens Gade 6, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,1)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)
Egenkapital -0,2 (-0,3)

Murermester Jens Ole Pedersen A/s
Mosevej 14, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste  3,0 (2,3)
Resultat før skat 0,0 (-0,2)
Egenkapital 0,5 (0,6)

n.V. Randers A/s
Overvænget 9, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 20,5 (13,5)
Resultat før skat 14,0 (8,3)
Egenkapital 76,0 (65,7)
Antal ansatte 15 (15)

Proinfo A/s
Tronholmen 3, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 13,8 (10,6)
Resultat før skat -9,8 (-11,9)
Egenkapital 1,7 (5,1)
Antal ansatte 42 (42)

Proløn A/s
Tronholmen 3, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 31,9 30,5)
Resultat før skat 24,2 (22,6)
Egenkapital 2,7 (2,6)
Antal ansatte 18 (18)

Randers Arkitekten Aps
Vestergade 72, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste  3,6 (2,4)
Resultat før skat 1,2 (0,8)
Egenkapital 0,6 (-0,3)

Randers fC A/s
Viborgvej 92, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat  3,2 (1,3)
Egenkapital 15,7 (13,0)
Antal ansatte 53 (45)

Randers Montage service A/s
Mirabellevej 4
Randers By, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,4 (4,7)
Resultat før skat -0,3 (1,4)
Egenkapital 0,8 (1,6)

Randers sport A/s
Brødregade 21, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 8,5 (6,5)
Resultat før skat -0,1 (-0,3)
Egenkapital 2,5 (2,5)

Randers Transport Compagni Aps
Kertemindevej 9, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 6,7 (6,4)
Resultat før skat 1,3 (1,2)
Egenkapital  3,5  (3,3)

Ranlak 2010 A/s
Grenåvej 26, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 6,2 (5,3)
Resultat før skat 0,4 (0,6)
Egenkapital 1,6 (1,5)

scandicom Aps
Randersvej 88B, Stevnstrup, 8870 Langå
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,2)
Resultat før skat 0,8 (1,2)
Egenkapital 1,6 (1,0)

smey Danmark A/s
Brødregade 1 St, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste -0,8 (0,0)
Resultat før skat -8,7 (0,0)
Egenkapital 1,7 (0,0)

stemi A/s
Tebbestrupvej 103, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste  3,1  (3,0)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital  3,5  (3,9)

søren lund Møbler A/s
Hvilhusevej 13, Tørring, 8983 Gjerlev J
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 5,9 (7,4)
Resultat før skat -1,4 (-0,6)
Egenkapital 7,9 (9,0

Tandlægeselskabet hans Peter 
harbo Aps
Reiersensvej 9 St, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,3)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,3)

Thortrans Randers A/s
Frederiksdalvej 14, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 43,5 35,1)
Resultat før skat 2,0 (0,8)
Egenkapital 11,2 (9,8)
Antal ansatte 83 (64)

Timm Møbler. Randers A/s
Århusvej 111, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,8)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 2,8 (2,8)

Transnord Aps
Pilevænget 19, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,3 (2,0)
Resultat før skat -1,0 (0,1)
Egenkapital -0,9 (0,2)

Tulip food Company A/s
Tulipvej 1, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 507,0 (528,0)
Resultat før skat 207,0 (180,0)
Egenkapital 974,0 (1.024,0)
Antal ansatte 1.061 (1.119)

Unimati Aps
Paderupvej 24, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,6)
Resultat før skat -0,8 (-0,5)
Egenkapital -0,5 (0,1)

Verner høj Mikkelsen og sønner Aps
Langåvej 23, Væth, 8870 Langå
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 10,1 (9,7)
Resultat før skat 0,9 (-0,3)
Egenkapital 7,1 (6,4)

Vika Vikar Aps
Østerbro 38, 8970 Havndal
Regnskabsafslutning 31.08.2014 
Bruttofortjeneste 5,9 (0,0)
Resultat før skat -0,4 (0,0)
Egenkapital -0,4 (0,0)
Antal ansatte 15 (0)

Vito steel A/s
Borup Byvej 210, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 2,5 (0,0)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 2,0 (0,0)

Vulkan Dæk A/s
Hvedevej 28, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 5,7 (5,7)
Resultat før skat 0,9 (0,5)
Egenkapital 4,1  (3,5)

Xafir A/s
Tronholmen 3, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 3,3 4,2)
Resultat før skat -1,7 (-0,4)
Egenkapital 0,4 (0,7)
Antal ansatte 10 (11)
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nye selskaber
CVR-NR:
36442735 LILLEMOSE ApS ........................................................................................ 25.11.2014
36443898 TROELS SKOVGAARD ApS ........................................................................ 25.11.2014
36444827 MR CONSULTING & TRADING ApS ........................................................... 26.11.2014
36444185 NORTHERN STAR DIVERS ApS ................................................................. 26.11.2014
36446633 VIRK BOGFØRING IVS ............................................................................... 27.11.2014
36448261 BODELUXE ApS ......................................................................................... 28.11.2014
36450347 VICTORFON ApS ........................................................................................ 02.12.2014
36454008 WEWOOD IVS ............................................................................................ 05.12.2014
35872302 DADC IVS ................................................................................................... 08.12.2014
36456094 CORR-SAN OVERFLADEBEHANDLING VED VAGN JENSEN ApS ............ 09.12.2014
36455675 EINHORN AGRAR DANMARK A/S ............................................................. 09.12.2014
36442816 OF WOOD AND IRON PRODUCTIONS IVS ............................................... 09.12.2014
36456132 SACK PATENT ApS ..................................................................................... 09.12.2014
36457538 STRANDKVIST COMMUNICATIONS ApS .................................................. 10.12.2014
35873228 FH RANDERS ApS ...................................................................................... 11.12.2014
36460431 COMPLETE COLLABORATION MARKETING ApS .................................... 12.12.2014
36460156 NYBOE JAKOBSEN ApS ............................................................................ 12.12.2014
36462205 DC PORK RØNNE ApS ............................................................................... 16.12.2014
36465573 ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN & SØN ApS .................................. 17.12.2014
36464526 JYSK STORKØKKEN SERVICE ApS ............................................................ 17.12.2014
36465247 MUSCLETHERAPY ApS ............................................................................. 17.12.2014
36464151 TORBEN KRISTENSEN HOLDING ApS ...................................................... 17.12.2014
36467231 PM UDLEJNING ApS .................................................................................. 18.12.2014
36462795 POOL LEGENDS IVS .................................................................................. 18.12.2014
36468882 PT.SUR INTERNATIONAL ApS ................................................................... 19.12.2014
36468483 STUTTERI UNIK ApS .................................................................................. 19.12.2014
36468475 UDDANNELSESSTALD UNIK ApS .............................................................. 19.12.2014
36471840 DOMINOS RANDERS ApS ......................................................................... 22.12.2014
36471948 HIGH END WORKERS ApS ........................................................................ 22.12.2014
36475137 BRIAN A. PROJEKT ApS ............................................................................ 23.12.2014
36475161 KSM-CORRSAN INDUSTRILAKERING ApS ............................................... 23.12.2014
36468610 NEWGROUND IVS ..................................................................................... 02.01.2015
36476168 WINTHER & WIESE IVS ............................................................................. 02.01.2015
36476524 AK BELÆGNING STEVNSTRUP ApS ......................................................... 05.01.2015
36476893 DANRAIL ApS ............................................................................................. 05.01.2015
36477822 UØ2014 ApS ............................................................................................... 05.01.2015
36476788 WILLIAM SKILTE ApS................................................................................. 05.01.2015
36479809 A+1 ApS ..................................................................................................... 06.01.2015
35873570 BATTERIFABRIKKEN.DK IVS ...................................................................... 06.01.2015
36480505 SWIMRUNSHOP.COM IVS ......................................................................... 07.01.2015
36481277 JENS OLSENS VEJ 9 ApS .......................................................................... 08.01.2015
36468793 RANDERS HH A/S ...................................................................................... 08.01.2015
36484934 RANDERS VARMETEKNIK ApS .................................................................. 12.01.2015
36486589 SPF AQUA CULTURE ApS .......................................................................... 13.01.2015
36488336 ERHVERVSPARKEN 11 ApS ....................................................................... 14.01.2015
36489278 IBSEN BYG ApS .......................................................................................... 14.01.2015
36486651 NOBICAN IVS ............................................................................................. 14.01.2015
36488182 RANDERS TECTYL CENTER ApS ............................................................... 14.01.2015

selskabsændringer
CVR-NR: 
30545362 ROSS ENTREPRISE ApS ......................................... Konkursdekret afsagt 12.11.2014 
33965486 ØSTJYSK VVS A/S ................................................... Konkursdekret afsagt 21.11.2014
35318917 J LILDAL A/S, ENGINEERING & MANUFACTURING CO .Selskabet er opløst 27.11.2014
31424194 AIR TUNA ApS .............................................................Selskabet er opløst 01.12.2014
28482868 AXIO EUROPE A/S .................................................. Konkursdekret afsagt 27.11.2014
34801657 INNOPACK ApS ................................................ Anmodning om opløsning 01.12.2014
30517741 SCANDICOM ApS ..................................................... Likvidation vedtaget 01.12.2014
32834019 SIKKERDANMARK A/S .Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 26094402 03.12.2014
35532463 ST FACADER ApSKonkursdekret afsagt 01.12.2014
33748493 KURT JENSEN EL & VVS A/S .................................. Konkursdekret afsagt 02.12.2014
35234241 ORIGINAL BAKEHOUSE ApS .................................. Konkursdekret afsagt 02.12.2014
19769488 BECKER MARKETING ApS ........................Konkursbehandlingen afsluttet 28.11.2014
41800410 HANSENDOOR A/S ...................................Konkursbehandlingen afsluttet 28.11.2014
35532471 NORDJYDSK ENTREPRISE ApS ............................. Konkursdekret afsagt 01.12.2014
33641044 FALBY OG MOGENSEN ApS ....................Konkursbehandlingen afsluttet 05.12.2014
29009848 IM DESIGN ApS .........................................Konkursbehandlingen afsluttet 05.12.2014
37423416 AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET ........................................
   ............................................... Likvidation sluttet, og selskabet opløst 10.12.2014
15117583 LEIF NIELSEN, HALD ApS ......................................... Likvidation vedtaget 08.12.2014
29835853 PAINTBALL ØSTJYLLAND ApS ............Selskabet er opløst ved erklæring 10.12.2014
34585660 MICHAEL RASMUSSEN ENTREPRISE ApS Konkursbehandlingen afsluttet 05.12.2014
35651853 AIR PIBER IVS .................................Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 33766297
34710171 BAITNGEAR ApS ..................................................... Konkursdekret afsagt 05.12.2014
33766297 SARATOGA ApS .. Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 35651853 15.12.2014
32892779 FTH ENERGI ApS . Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 27677460 16.12.2014
27677460 TOMAS HOUGAARD ApS ..Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 32892779 19.12.2014
19810690 ANPARTSSELSKABET AF 10. FEBRUAR 2014 .Konkursbehandlingen afsluttet 12.12.2014
34215324 B-F GROUP ApS ........................................Konkursbehandlingen afsluttet 12.12.2014
32947964 NO CHRISTENSEN TRANSPORT ApS ......Konkursbehandlingen afsluttet 12.12.2014
34089825 WIND SERVICE PARTNER ApS .................Konkursbehandlingen afsluttet 12.12.2014
12423802 ECHO ApS .............................. Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 26697735
21791601 ANLÆGSGARTNER TJ ApS .................................... Konkursdekret afsagt 23.12.2014
25829883 DATOSELSKABET AF 29. NOVEMBER 2012 A/S Konkursbehandlingen afsluttet 19.12.2014
34801975 STENSBALLE EVENT ApS .........................Konkursbehandlingen afsluttet 19.12.2014
32445039  CHANGE CONSULT ApS ......................Selskabet er opløst ved erklæring 15.01.2015
29174563 VIVA AQUA ApS ......................................................Selskabet er opløst ved erklæring 

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

l.M. stålindustri A/s
Lucernevej 65, 
8920 Randers NV

Regnskabsafslutning 30.06.2014

Bruttofortjeneste 13,7 (12,3)

Resultat før skat 1,0 (0,2)

Egenkapital 3,7 (2,0)

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

ingeniørfirmaet 
Poul Tarp A/s
Jomfruløkken 4, 
8930 Randers NØ

Regnskabsafslutning 30.09.2014

Bruttofortjeneste 30,9 (11,2)

Resultat før skat 2,8 (5,4)

Egenkapital 16,5 (19,0)

Antal ansatte 60 (52)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

succes med eksportfremstød
I sidste regnskabsår åbnede 
ingeniørfirmaet Poul Tarp A/S 
afdelinger i både USA, Sverige 
og Tyskland. Det har betydet 
tæt på en tredobling af brutto-
fortjenesten, mens resultatet 
til gengæld er næsten halveret.
”Vi har investeret i øget 
omsætning sidste år. Vores to 
hovedområder med kom-
plette systemer til vejning og 
registrering af miljøaffald og 
pumpesystemer til mælke-
industrien, er nicheområder, 
og derfor har det været meget 
vigtigt for os, også at have 
fokus på andre markeder end 
det danske”, fortæller udvik-
lingschef Anders Tarp (foto). 
Kunderne er både små og 
store mejeriselskaber, som i 
stigende grad har behov for at 
få bedre styr på, hvor mælken 
kommer hen. 

Med dronningen i Kroatien
Virksomheden er meget aktiv, 
når udenrigsministeriet tager 
på eksportfremstød. Således 
var direktør Poul Tarp i sidste 
uge med udenrigsministeriet 
i Indien, og for to måneder 
siden i Peru.
”I september var vi i Kroatien 
med dronningen. Det åbner 
helt klart nogle døre, når vi 
kommer afsted med en officiel 
delegation fra Danmark. Vi har 
f.eks. også været i Chile. Når 

udenrigsministeriet skal på be-
søg i et land, får vi en henven-
delse. Det fungerer som regel 
på den måde, at den lokale 
ambassadør inviterer relevante 
mejerier til forskellige foredrag. 
Vi holder et af foredragene, 
hvor de enkelte mejerier så får 
mulighed for at holde møde 
med os bagefter. Hvis der er 
interesse, besøger vi mejeri-
erne bagefter på egen hånd.
Konkret har Poul allerede 
været i Peru hos et interes-
seret mejeri én gang siden det 
officielle besøg i november.”
Virksomheden forventer et 
endnu bedre resultat i år, bl.a. 
fordi der ikke pt. skal investe res 
i flere afdelinger. ”Vi forsøger 
at holde gang i en kontinu-
erlig udvikling med tilhørende 
produktion for hele tiden at være 
med helt fremme teknologisk”, 
slutter Anders Tarp, der fortæller 
at der i dag er godt 60 medar-
bejdere i Randers, plus salgs-
folkene på de nye afdelinger.

eksportfremgang hos lM
Hos LM Stålindustri A/S, der 
især leverer maskiner og 
pro ces udstyr til behandling af 
bi- og affaldsprodukter fra land-
brugs- og fødevare sektoren, 
har fået gang i eksporten af 
maskiner til kød og benmels-
industrien, bl.a. med ordrer i 
Frankrig, Storbritannien, Kroa-
tien og Italien. 
”Fremgangen i eksporten 
kommer bl.a. fordi vi i dag har 
egen ingeniørafdeling, så vi 
kan køre et projekt fra udvikling 

over produktion til levering”, 
siger direktør Peter Bacher, 
der forventer et klart forbedret 
resultat i næste regnskabsår.

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

http://www.mercatus.dk
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TIL SALG

 C

Areal kvm. 592 Kontant/Lejepris kr. 6.250.000/500.000

HARALDSVEJ 64

Sag 89200458 Flot og velindrettet ejendom beliggende
få hundrede meter fra E45 og med høj facadeværdi di-
rekte mod Aarhusvej – en af Randers´ mest befærdede
indfaldsvej mellem Randers Storcenter og Randers C.
Ejendommens 592 m² er fordelt på 2 etager – heraf de

435 m² i stueetagen. Ejendommen er udstyret med ven-
tilationssystem, fuldautomatiske rullegitre, alarmsyste-
mer etc. Gode velfærdsfaciliteter med god lys kantine
og fuldt udstyret køkken. En ejendom som fremtræder
100% indflytningsklar.  Ejendommen er både til salg og
til leje

NYHED

Kan også lejes

TIL LEJE

 C

Areal kvm. 654 Årlig leje kr. 392.400

ALSIKEVEJ 31

Sag 89200460 Flot domicilejendom på 654 m² fordelt i 2
etager og opført i 2007. Ejendommen er opført til hoved-
kvarter for IT-virksomhed som senere voksede ud af lo-
kalerne. Meget præsentabel indkørsel med automatisk
port til befæstet parkeringsareal. Ejendommen fremtræ-

der overalt lyst og venligt og består af såvel åbne stor-
rumskontorer og mindre kontorer adskilt af glasvægge.
Gode velfærdsfaciliteter og generelt gennemtænkte
planløsninger. Ejendommen er beliggende med kort af-
stand til motorvej E45.

NYHED

UDLEJETINDUSTRIVEJ 8, 8920 RANDERS NV

LEJEMÅL I STØRRELSER FRA 150 M² TIL 675 M²

Sag 89200316 I industriområde meget tæt ved Randers C. ligger ejendom-
men som består af 6 selvstændige bygninger på hver 675 m². Bygningerne
består af lejemål i størrelser fra 150 m² til 675 m². Lejerne består af hånd-
værksvirksomheder, træningscenter, mindre industrivirksomheder samt la-
ger for større og mindre private og kommunale virksomheder. Bygningerne
er opført i røde sten, opvarmes med oliefyr og er velegnet til en lang række
formål – store som små.

UDLEJET

UDLEJET

 C

TRANGSTRÆDE 1 ST. TH.

Sag 89200449 Butik/kontor/klinik til leje.
Tæt ved busterminal, stor P-plads og gågadeområdet.
Lokalet er regulært med klinkegulv og hvidevægge. Der er pænt lyst toilet
med god plads samt et baglokale med bordplade og køleskab.Lokalet over-
tages nyistandsat og uden fejl og mangler.UDLEJET

TIL LEJE

Areal 1.607 kvm Årlig leje kr. 985.000

MARSVEJ 13, 8960 RANDERS SØ

Sag 89200450 Spændende salgsejendom på Marsvej.
Det tidligere ”Farmland” er nu til leje. Ejendommen ligger på den mest be-
færdede handelsgade i centerområdet Randers Syd. Blandt naboerne kan
nævnes Jem & Fix, Babysam, Petworld, Sport24, Idémøbler m.fl. Ejendom-
men er spændende indrettet, men flotte fritlagt træspær i en konstruktion
med ovenlys. Der er, udover salgsarealet på gulvet, en delvis 1. etage i åben
forbindelse med stueetagen. I en stor del af ejendommen er der ingen ind-
skudt etage, og dermed en imponerende lofthøjde. Udover salgsarealet er
der i dag indrettet kontor, personalestue mm., samt lager med portadgang.

NYHED

TIL LEJE

Areal 199 kvm Årlig leje kr. 121.884

VESTERGRAVE 48, 8900 RANDERS C

UNIKT BYHUS I RANDERS CENTRUM FRA 1600-TALLET

Sag 89200455 Denne smukke ejendom har sin helt egen charme og sjæl
med sit unikke udtryk samt mange flotte detaljer fra 1600-tallet. Ejendom-
men består af stueetage på 58 kvm med entre, 3 værelser, baggang med
vaskesøjle samt et toilet. Fra stueetagen er der udgang til egen lukket bag-
have. På 1. sal er der en hyggelig stue/køkken/alrum, badeværelse, 1 værel-
se samt baggang – i alt 77 kvm. Ejendommen har også en tagetage på 64
kvm. I ejendommen må der i stueetagen ud over beboelse indrettes de for-
mer for erhverv, der normalt godkendes indrettet i boligejendomme, såsom
frisør, skønhedsklinik, revisionskontor og lignende. 
Der er mulighed for parkering i gården. Ejendommen er fredet.

NYHED

ATTRAKTIV GÅRD-
HAVE

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

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

Følg os på Linkedin
– EDC Erhverv Danebo Randers

TIL SALG

 C

Areal kvm. 592 Kontant/Lejepris kr. 6.250.000/500.000

HARALDSVEJ 64

Sag 89200458 Flot og velindrettet ejendom beliggende
få hundrede meter fra E45 og med høj facadeværdi di-
rekte mod Aarhusvej – en af Randers´ mest befærdede
indfaldsvej mellem Randers Storcenter og Randers C.
Ejendommens 592 m² er fordelt på 2 etager – heraf de

435 m² i stueetagen. Ejendommen er udstyret med ven-
tilationssystem, fuldautomatiske rullegitre, alarmsyste-
mer etc. Gode velfærdsfaciliteter med god lys kantine
og fuldt udstyret køkken. En ejendom som fremtræder
100% indflytningsklar.  Ejendommen er både til salg og
til leje

NYHED

Kan også lejes

TIL LEJE

 C

Areal kvm. 654 Årlig leje kr. 392.400

ALSIKEVEJ 31

Sag 89200460 Flot domicilejendom på 654 m² fordelt i 2
etager og opført i 2007. Ejendommen er opført til hoved-
kvarter for IT-virksomhed som senere voksede ud af lo-
kalerne. Meget præsentabel indkørsel med automatisk
port til befæstet parkeringsareal. Ejendommen fremtræ-

der overalt lyst og venligt og består af såvel åbne stor-
rumskontorer og mindre kontorer adskilt af glasvægge.
Gode velfærdsfaciliteter og generelt gennemtænkte
planløsninger. Ejendommen er beliggende med kort af-
stand til motorvej E45.

NYHED

UDLEJETINDUSTRIVEJ 8, 8920 RANDERS NV

LEJEMÅL I STØRRELSER FRA 150 M² TIL 675 M²

Sag 89200316 I industriområde meget tæt ved Randers C. ligger ejendom-
men som består af 6 selvstændige bygninger på hver 675 m². Bygningerne
består af lejemål i størrelser fra 150 m² til 675 m². Lejerne består af hånd-
værksvirksomheder, træningscenter, mindre industrivirksomheder samt la-
ger for større og mindre private og kommunale virksomheder. Bygningerne
er opført i røde sten, opvarmes med oliefyr og er velegnet til en lang række
formål – store som små.

UDLEJET

UDLEJET

 C

TRANGSTRÆDE 1 ST. TH.

Sag 89200449 Butik/kontor/klinik til leje.
Tæt ved busterminal, stor P-plads og gågadeområdet.
Lokalet er regulært med klinkegulv og hvidevægge. Der er pænt lyst toilet
med god plads samt et baglokale med bordplade og køleskab.Lokalet over-
tages nyistandsat og uden fejl og mangler.UDLEJET

TIL LEJE

Areal 1.607 kvm Årlig leje kr. 985.000

MARSVEJ 13, 8960 RANDERS SØ

Sag 89200450 Spændende salgsejendom på Marsvej.
Det tidligere ”Farmland” er nu til leje. Ejendommen ligger på den mest be-
færdede handelsgade i centerområdet Randers Syd. Blandt naboerne kan
nævnes Jem & Fix, Babysam, Petworld, Sport24, Idémøbler m.fl. Ejendom-
men er spændende indrettet, men flotte fritlagt træspær i en konstruktion
med ovenlys. Der er, udover salgsarealet på gulvet, en delvis 1. etage i åben
forbindelse med stueetagen. I en stor del af ejendommen er der ingen ind-
skudt etage, og dermed en imponerende lofthøjde. Udover salgsarealet er
der i dag indrettet kontor, personalestue mm., samt lager med portadgang.

NYHED

TIL LEJE

Areal 199 kvm Årlig leje kr. 121.884

VESTERGRAVE 48, 8900 RANDERS C

UNIKT BYHUS I RANDERS CENTRUM FRA 1600-TALLET

Sag 89200455 Denne smukke ejendom har sin helt egen charme og sjæl
med sit unikke udtryk samt mange flotte detaljer fra 1600-tallet. Ejendom-
men består af stueetage på 58 kvm med entre, 3 værelser, baggang med
vaskesøjle samt et toilet. Fra stueetagen er der udgang til egen lukket bag-
have. På 1. sal er der en hyggelig stue/køkken/alrum, badeværelse, 1 værel-
se samt baggang – i alt 77 kvm. Ejendommen har også en tagetage på 64
kvm. I ejendommen må der i stueetagen ud over beboelse indrettes de for-
mer for erhverv, der normalt godkendes indrettet i boligejendomme, såsom
frisør, skønhedsklinik, revisionskontor og lignende. 
Der er mulighed for parkering i gården. Ejendommen er fredet.

NYHED

ATTRAKTIV GÅRD-
HAVE
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Ejendomsmægler, Valuar, MDE
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Lars Kandborg
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Viborgvej 102A
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– EDC Erhverv Danebo Randers

TIL SALG

 C

Areal kvm. 592 Kontant/Lejepris kr. 6.250.000/500.000

HARALDSVEJ 64

Sag 89200458 Flot og velindrettet ejendom beliggende
få hundrede meter fra E45 og med høj facadeværdi di-
rekte mod Aarhusvej – en af Randers´ mest befærdede
indfaldsvej mellem Randers Storcenter og Randers C.
Ejendommens 592 m² er fordelt på 2 etager – heraf de

435 m² i stueetagen. Ejendommen er udstyret med ven-
tilationssystem, fuldautomatiske rullegitre, alarmsyste-
mer etc. Gode velfærdsfaciliteter med god lys kantine
og fuldt udstyret køkken. En ejendom som fremtræder
100% indflytningsklar.  Ejendommen er både til salg og
til leje

NYHED

Kan også lejes

TIL LEJE

 C

Areal kvm. 654 Årlig leje kr. 392.400

ALSIKEVEJ 31

Sag 89200460 Flot domicilejendom på 654 m² fordelt i 2
etager og opført i 2007. Ejendommen er opført til hoved-
kvarter for IT-virksomhed som senere voksede ud af lo-
kalerne. Meget præsentabel indkørsel med automatisk
port til befæstet parkeringsareal. Ejendommen fremtræ-

der overalt lyst og venligt og består af såvel åbne stor-
rumskontorer og mindre kontorer adskilt af glasvægge.
Gode velfærdsfaciliteter og generelt gennemtænkte
planløsninger. Ejendommen er beliggende med kort af-
stand til motorvej E45.

NYHED

UDLEJETINDUSTRIVEJ 8, 8920 RANDERS NV

LEJEMÅL I STØRRELSER FRA 150 M² TIL 675 M²

Sag 89200316 I industriområde meget tæt ved Randers C. ligger ejendom-
men som består af 6 selvstændige bygninger på hver 675 m². Bygningerne
består af lejemål i størrelser fra 150 m² til 675 m². Lejerne består af hånd-
værksvirksomheder, træningscenter, mindre industrivirksomheder samt la-
ger for større og mindre private og kommunale virksomheder. Bygningerne
er opført i røde sten, opvarmes med oliefyr og er velegnet til en lang række
formål – store som små.

UDLEJET

UDLEJET

 C

TRANGSTRÆDE 1 ST. TH.

Sag 89200449 Butik/kontor/klinik til leje.
Tæt ved busterminal, stor P-plads og gågadeområdet.
Lokalet er regulært med klinkegulv og hvidevægge. Der er pænt lyst toilet
med god plads samt et baglokale med bordplade og køleskab.Lokalet over-
tages nyistandsat og uden fejl og mangler.UDLEJET

TIL LEJE

Areal 1.607 kvm Årlig leje kr. 985.000

MARSVEJ 13, 8960 RANDERS SØ

Sag 89200450 Spændende salgsejendom på Marsvej.
Det tidligere ”Farmland” er nu til leje. Ejendommen ligger på den mest be-
færdede handelsgade i centerområdet Randers Syd. Blandt naboerne kan
nævnes Jem & Fix, Babysam, Petworld, Sport24, Idémøbler m.fl. Ejendom-
men er spændende indrettet, men flotte fritlagt træspær i en konstruktion
med ovenlys. Der er, udover salgsarealet på gulvet, en delvis 1. etage i åben
forbindelse med stueetagen. I en stor del af ejendommen er der ingen ind-
skudt etage, og dermed en imponerende lofthøjde. Udover salgsarealet er
der i dag indrettet kontor, personalestue mm., samt lager med portadgang.

NYHED

TIL LEJE

Areal 199 kvm Årlig leje kr. 121.884

VESTERGRAVE 48, 8900 RANDERS C

UNIKT BYHUS I RANDERS CENTRUM FRA 1600-TALLET

Sag 89200455 Denne smukke ejendom har sin helt egen charme og sjæl
med sit unikke udtryk samt mange flotte detaljer fra 1600-tallet. Ejendom-
men består af stueetage på 58 kvm med entre, 3 værelser, baggang med
vaskesøjle samt et toilet. Fra stueetagen er der udgang til egen lukket bag-
have. På 1. sal er der en hyggelig stue/køkken/alrum, badeværelse, 1 værel-
se samt baggang – i alt 77 kvm. Ejendommen har også en tagetage på 64
kvm. I ejendommen må der i stueetagen ud over beboelse indrettes de for-
mer for erhverv, der normalt godkendes indrettet i boligejendomme, såsom
frisør, skønhedsklinik, revisionskontor og lignende. 
Der er mulighed for parkering i gården. Ejendommen er fredet.

NYHED

ATTRAKTIV GÅRD-
HAVE

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler
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– EDC Erhverv Danebo Randers

TIL SALG

 C

Areal kvm. 592 Kontant/Lejepris kr. 6.250.000/500.000

HARALDSVEJ 64

Sag 89200458 Flot og velindrettet ejendom beliggende
få hundrede meter fra E45 og med høj facadeværdi di-
rekte mod Aarhusvej – en af Randers´ mest befærdede
indfaldsvej mellem Randers Storcenter og Randers C.
Ejendommens 592 m² er fordelt på 2 etager – heraf de

435 m² i stueetagen. Ejendommen er udstyret med ven-
tilationssystem, fuldautomatiske rullegitre, alarmsyste-
mer etc. Gode velfærdsfaciliteter med god lys kantine
og fuldt udstyret køkken. En ejendom som fremtræder
100% indflytningsklar.  Ejendommen er både til salg og
til leje

NYHED

Kan også lejes

TIL LEJE

 C

Areal kvm. 654 Årlig leje kr. 392.400

ALSIKEVEJ 31

Sag 89200460 Flot domicilejendom på 654 m² fordelt i 2
etager og opført i 2007. Ejendommen er opført til hoved-
kvarter for IT-virksomhed som senere voksede ud af lo-
kalerne. Meget præsentabel indkørsel med automatisk
port til befæstet parkeringsareal. Ejendommen fremtræ-

der overalt lyst og venligt og består af såvel åbne stor-
rumskontorer og mindre kontorer adskilt af glasvægge.
Gode velfærdsfaciliteter og generelt gennemtænkte
planløsninger. Ejendommen er beliggende med kort af-
stand til motorvej E45.

NYHED

UDLEJETINDUSTRIVEJ 8, 8920 RANDERS NV

LEJEMÅL I STØRRELSER FRA 150 M² TIL 675 M²

Sag 89200316 I industriområde meget tæt ved Randers C. ligger ejendom-
men som består af 6 selvstændige bygninger på hver 675 m². Bygningerne
består af lejemål i størrelser fra 150 m² til 675 m². Lejerne består af hånd-
værksvirksomheder, træningscenter, mindre industrivirksomheder samt la-
ger for større og mindre private og kommunale virksomheder. Bygningerne
er opført i røde sten, opvarmes med oliefyr og er velegnet til en lang række
formål – store som små.

UDLEJET

UDLEJET

 C

TRANGSTRÆDE 1 ST. TH.

Sag 89200449 Butik/kontor/klinik til leje.
Tæt ved busterminal, stor P-plads og gågadeområdet.
Lokalet er regulært med klinkegulv og hvidevægge. Der er pænt lyst toilet
med god plads samt et baglokale med bordplade og køleskab.Lokalet over-
tages nyistandsat og uden fejl og mangler.UDLEJET

TIL LEJE

Areal 1.607 kvm Årlig leje kr. 985.000

MARSVEJ 13, 8960 RANDERS SØ

Sag 89200450 Spændende salgsejendom på Marsvej.
Det tidligere ”Farmland” er nu til leje. Ejendommen ligger på den mest be-
færdede handelsgade i centerområdet Randers Syd. Blandt naboerne kan
nævnes Jem & Fix, Babysam, Petworld, Sport24, Idémøbler m.fl. Ejendom-
men er spændende indrettet, men flotte fritlagt træspær i en konstruktion
med ovenlys. Der er, udover salgsarealet på gulvet, en delvis 1. etage i åben
forbindelse med stueetagen. I en stor del af ejendommen er der ingen ind-
skudt etage, og dermed en imponerende lofthøjde. Udover salgsarealet er
der i dag indrettet kontor, personalestue mm., samt lager med portadgang.

NYHED

TIL LEJE

Areal 199 kvm Årlig leje kr. 121.884

VESTERGRAVE 48, 8900 RANDERS C

UNIKT BYHUS I RANDERS CENTRUM FRA 1600-TALLET

Sag 89200455 Denne smukke ejendom har sin helt egen charme og sjæl
med sit unikke udtryk samt mange flotte detaljer fra 1600-tallet. Ejendom-
men består af stueetage på 58 kvm med entre, 3 værelser, baggang med
vaskesøjle samt et toilet. Fra stueetagen er der udgang til egen lukket bag-
have. På 1. sal er der en hyggelig stue/køkken/alrum, badeværelse, 1 værel-
se samt baggang – i alt 77 kvm. Ejendommen har også en tagetage på 64
kvm. I ejendommen må der i stueetagen ud over beboelse indrettes de for-
mer for erhverv, der normalt godkendes indrettet i boligejendomme, såsom
frisør, skønhedsklinik, revisionskontor og lignende. 
Der er mulighed for parkering i gården. Ejendommen er fredet.

NYHED

ATTRAKTIV GÅRD-
HAVE

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
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Lars Kandborg
Indehaver
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TIL SALG

 C

Areal kvm. 592 Kontant/Lejepris kr. 6.250.000/500.000

HARALDSVEJ 64

Sag 89200458 Flot og velindrettet ejendom beliggende
få hundrede meter fra E45 og med høj facadeværdi di-
rekte mod Aarhusvej – en af Randers´ mest befærdede
indfaldsvej mellem Randers Storcenter og Randers C.
Ejendommens 592 m² er fordelt på 2 etager – heraf de

435 m² i stueetagen. Ejendommen er udstyret med ven-
tilationssystem, fuldautomatiske rullegitre, alarmsyste-
mer etc. Gode velfærdsfaciliteter med god lys kantine
og fuldt udstyret køkken. En ejendom som fremtræder
100% indflytningsklar.  Ejendommen er både til salg og
til leje

NYHED

Kan også lejes

TIL LEJE

 C

Areal kvm. 654 Årlig leje kr. 392.400

ALSIKEVEJ 31

Sag 89200460 Flot domicilejendom på 654 m² fordelt i 2
etager og opført i 2007. Ejendommen er opført til hoved-
kvarter for IT-virksomhed som senere voksede ud af lo-
kalerne. Meget præsentabel indkørsel med automatisk
port til befæstet parkeringsareal. Ejendommen fremtræ-

der overalt lyst og venligt og består af såvel åbne stor-
rumskontorer og mindre kontorer adskilt af glasvægge.
Gode velfærdsfaciliteter og generelt gennemtænkte
planløsninger. Ejendommen er beliggende med kort af-
stand til motorvej E45.

NYHED

UDLEJETINDUSTRIVEJ 8, 8920 RANDERS NV

LEJEMÅL I STØRRELSER FRA 150 M² TIL 675 M²

Sag 89200316 I industriområde meget tæt ved Randers C. ligger ejendom-
men som består af 6 selvstændige bygninger på hver 675 m². Bygningerne
består af lejemål i størrelser fra 150 m² til 675 m². Lejerne består af hånd-
værksvirksomheder, træningscenter, mindre industrivirksomheder samt la-
ger for større og mindre private og kommunale virksomheder. Bygningerne
er opført i røde sten, opvarmes med oliefyr og er velegnet til en lang række
formål – store som små.

UDLEJET

UDLEJET

 C

TRANGSTRÆDE 1 ST. TH.

Sag 89200449 Butik/kontor/klinik til leje.
Tæt ved busterminal, stor P-plads og gågadeområdet.
Lokalet er regulært med klinkegulv og hvidevægge. Der er pænt lyst toilet
med god plads samt et baglokale med bordplade og køleskab.Lokalet over-
tages nyistandsat og uden fejl og mangler.UDLEJET

TIL LEJE

Areal 1.607 kvm Årlig leje kr. 985.000

MARSVEJ 13, 8960 RANDERS SØ

Sag 89200450 Spændende salgsejendom på Marsvej.
Det tidligere ”Farmland” er nu til leje. Ejendommen ligger på den mest be-
færdede handelsgade i centerområdet Randers Syd. Blandt naboerne kan
nævnes Jem & Fix, Babysam, Petworld, Sport24, Idémøbler m.fl. Ejendom-
men er spændende indrettet, men flotte fritlagt træspær i en konstruktion
med ovenlys. Der er, udover salgsarealet på gulvet, en delvis 1. etage i åben
forbindelse med stueetagen. I en stor del af ejendommen er der ingen ind-
skudt etage, og dermed en imponerende lofthøjde. Udover salgsarealet er
der i dag indrettet kontor, personalestue mm., samt lager med portadgang.

NYHED

TIL LEJE

Areal 199 kvm Årlig leje kr. 121.884

VESTERGRAVE 48, 8900 RANDERS C

UNIKT BYHUS I RANDERS CENTRUM FRA 1600-TALLET

Sag 89200455 Denne smukke ejendom har sin helt egen charme og sjæl
med sit unikke udtryk samt mange flotte detaljer fra 1600-tallet. Ejendom-
men består af stueetage på 58 kvm med entre, 3 værelser, baggang med
vaskesøjle samt et toilet. Fra stueetagen er der udgang til egen lukket bag-
have. På 1. sal er der en hyggelig stue/køkken/alrum, badeværelse, 1 værel-
se samt baggang – i alt 77 kvm. Ejendommen har også en tagetage på 64
kvm. I ejendommen må der i stueetagen ud over beboelse indrettes de for-
mer for erhverv, der normalt godkendes indrettet i boligejendomme, såsom
frisør, skønhedsklinik, revisionskontor og lignende. 
Der er mulighed for parkering i gården. Ejendommen er fredet.

NYHED

ATTRAKTIV GÅRD-
HAVE

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering
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8920 Randers NV
Tlf. 70 28 88 30 · e-mail 892@edc.dk
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– EDC Erhverv Danebo Randers

TIL SALG

 C

Areal kvm. 592 Kontant/Lejepris kr. 6.250.000/500.000

HARALDSVEJ 64

Sag 89200458 Flot og velindrettet ejendom beliggende
få hundrede meter fra E45 og med høj facadeværdi di-
rekte mod Aarhusvej – en af Randers´ mest befærdede
indfaldsvej mellem Randers Storcenter og Randers C.
Ejendommens 592 m² er fordelt på 2 etager – heraf de

435 m² i stueetagen. Ejendommen er udstyret med ven-
tilationssystem, fuldautomatiske rullegitre, alarmsyste-
mer etc. Gode velfærdsfaciliteter med god lys kantine
og fuldt udstyret køkken. En ejendom som fremtræder
100% indflytningsklar.  Ejendommen er både til salg og
til leje

NYHED

Kan også lejes

TIL LEJE

 C

Areal kvm. 654 Årlig leje kr. 392.400

ALSIKEVEJ 31

Sag 89200460 Flot domicilejendom på 654 m² fordelt i 2
etager og opført i 2007. Ejendommen er opført til hoved-
kvarter for IT-virksomhed som senere voksede ud af lo-
kalerne. Meget præsentabel indkørsel med automatisk
port til befæstet parkeringsareal. Ejendommen fremtræ-

der overalt lyst og venligt og består af såvel åbne stor-
rumskontorer og mindre kontorer adskilt af glasvægge.
Gode velfærdsfaciliteter og generelt gennemtænkte
planløsninger. Ejendommen er beliggende med kort af-
stand til motorvej E45.

NYHED

UDLEJETINDUSTRIVEJ 8, 8920 RANDERS NV

LEJEMÅL I STØRRELSER FRA 150 M² TIL 675 M²

Sag 89200316 I industriområde meget tæt ved Randers C. ligger ejendom-
men som består af 6 selvstændige bygninger på hver 675 m². Bygningerne
består af lejemål i størrelser fra 150 m² til 675 m². Lejerne består af hånd-
værksvirksomheder, træningscenter, mindre industrivirksomheder samt la-
ger for større og mindre private og kommunale virksomheder. Bygningerne
er opført i røde sten, opvarmes med oliefyr og er velegnet til en lang række
formål – store som små.

UDLEJET

UDLEJET

 C

TRANGSTRÆDE 1 ST. TH.

Sag 89200449 Butik/kontor/klinik til leje.
Tæt ved busterminal, stor P-plads og gågadeområdet.
Lokalet er regulært med klinkegulv og hvidevægge. Der er pænt lyst toilet
med god plads samt et baglokale med bordplade og køleskab.Lokalet over-
tages nyistandsat og uden fejl og mangler.UDLEJET

TIL LEJE

Areal 1.607 kvm Årlig leje kr. 985.000

MARSVEJ 13, 8960 RANDERS SØ

Sag 89200450 Spændende salgsejendom på Marsvej.
Det tidligere ”Farmland” er nu til leje. Ejendommen ligger på den mest be-
færdede handelsgade i centerområdet Randers Syd. Blandt naboerne kan
nævnes Jem & Fix, Babysam, Petworld, Sport24, Idémøbler m.fl. Ejendom-
men er spændende indrettet, men flotte fritlagt træspær i en konstruktion
med ovenlys. Der er, udover salgsarealet på gulvet, en delvis 1. etage i åben
forbindelse med stueetagen. I en stor del af ejendommen er der ingen ind-
skudt etage, og dermed en imponerende lofthøjde. Udover salgsarealet er
der i dag indrettet kontor, personalestue mm., samt lager med portadgang.

NYHED

TIL LEJE

Areal 199 kvm Årlig leje kr. 121.884

VESTERGRAVE 48, 8900 RANDERS C

UNIKT BYHUS I RANDERS CENTRUM FRA 1600-TALLET

Sag 89200455 Denne smukke ejendom har sin helt egen charme og sjæl
med sit unikke udtryk samt mange flotte detaljer fra 1600-tallet. Ejendom-
men består af stueetage på 58 kvm med entre, 3 værelser, baggang med
vaskesøjle samt et toilet. Fra stueetagen er der udgang til egen lukket bag-
have. På 1. sal er der en hyggelig stue/køkken/alrum, badeværelse, 1 værel-
se samt baggang – i alt 77 kvm. Ejendommen har også en tagetage på 64
kvm. I ejendommen må der i stueetagen ud over beboelse indrettes de for-
mer for erhverv, der normalt godkendes indrettet i boligejendomme, såsom
frisør, skønhedsklinik, revisionskontor og lignende. 
Der er mulighed for parkering i gården. Ejendommen er fredet.

NYHED

ATTRAKTIV GÅRD-
HAVE

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

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

Følg os på Linkedin
– EDC Erhverv Danebo Randers

mailto:892@edc.dk
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Østjyllands mest spændende netværk 2015

Lübker Business Club er for alle, der elsker at kombinere 
netværk og forretning. For alle der elsker at spille golf på en 
27-hullers mesterskabsbane. For alle dem, der aldrig har 
slået til en golfbold før, men altid drømt om at lære det. 

Vi starter altid med en 18-hullers Business Club-match, 
efterfulgt af god mad og foredrag med en rød tråd i moti-
vation og begejstring som vejen til succes.

Foredragsholderne i 2015 er:

• Marts: Mikael Kamber

• April: Finn Nørbygaard

• Maj: Leif Nyholm

• Juni: Peter Bredsdorff -Larsen

• September: Nils Villemoes

• Oktober: Kokken Claus Holm

Se mere på lubker.com/Business eller kontakt Rikke Friis 
på tlf. 38 40 80 00 eller mail rf@lubker.com for yderligere 
oplysninger.

er for alle der elsker 
big business

http://www.lubker.com

