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Altid fast mand  
på det lokale hold

Ny tribune AutoC Park Randers Randers Svømmebad Skejby Sygehus

Digitalhuset Randers ApS  |  Holger Danskes Vej 11  |  8960 Randers  |  Telefon 86 43 93 00  |  www.digitalhuset-randers.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!

ER DIN VIRKSOMHED 
OGSÅ BUNDET 
PÅ HÆNDER OG 
FØDDER?

Spar op til 50% med ordentlige vilkår 
hos DIN lokale leverandør af printere og 
kopimaskiner.

Parkboulevarden 31 · 8920 Randers NV

Ring 71 999 772  
foR et tilbud

læs meRe på  
www.DOKUPARTNER.dk

http://www.fbias.dk
http://www.digitalhuset-randers.dk
http://www.dokupartner.dk


 4 FJERNE MARKEDER SKAL SIKRE VÆKSTEN
Hård konkurrence i Danmark og på det øvrige Europæiske marked, har fået Dermapharm 
til at se længere ud i verden. Og det er ikke mindst i Mellem- og Fjernøsten væksten 
hentes. Det førte i 2014 til Dansk Industris regionale initiativpris for det mellemøstlige 
eksporteventyr.

 8 BOCIAN: AARHUS DRYPPER PÅ RANDERS
Scenen var sat en flot forårsdag sidst i april på Lübker Golf Resort på Djursland, da 
Danske Banks cheføkonom Steen Bocian tog temperaturen på såvel den internationale 
økonomi som den helt lokale i Randers-området.

 10 FREMTIDEN KOMMER AF SIG SELV,  
MEN IKKE FREMSKRIDTET
Industry Smart Center Randers, Region Midt, Fornyelsesfonden og Randers Kommune 
havde i slutningen af april inviteret det lokale erhvervsliv til en interessant eftermid-
dag. Omkring 100 virksomheder kom nærmere svaret på, hvordan de kan generere mere 
vækst.

 12 BILEN&BOSSEN:  
HEALEYEN ER TIL HYGGEKØRSEL
Selv om Mikkel Hentze fra Auto C i Assentoft let kan tvinge sin Austin Healey 3000-6 op 
på små 200 km/t, bliver den mest brugt til tref forskellige steder i omegnen. Så står han 
der sammen med ligesindede og sparker dæk. Der er altid en historie, der skal fortælles.

 14 KÆMPE VÆKSTPOTENTIALE  
I ØSTJYSKE VIRKSOMHEDER

 16 CERTIFICERING ER EN DEL AF EN 
UDVIKLINGSPLAN

 18 LÜBKER HAR SUCCES MED COMPANY DAYS
 21 FÅ EN SERVICEAFTALE  

PÅ HELE DIN VOGNPARK
 22 NYT FRA ERHVERV RANDERS
 24 ONDT I BENET SKAL GÅS VÆK

Personprofil Citychef Mette Bræmer-Jensen, Randers Cityforening 
[forsidefoto]  Den nye citychef i Randers har sat sig for at være en synlig profil. For 
synlig er hun: Udadvendt, glad og imødekommende. Vant til at ha’ mange bolde i luften 
og alligevel ha’ overblik. Nu går hun efter at sætte sit aftryk på Randers Cityforening, 
og det skal nok lykkes for den 32-årige Mette Bræmer-Jensen, der ikke havde en særlig 
prangende skoletid, indtil hun fandt ud af, hvad den kan bruges til.

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

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

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19. 
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journalist Jørgen Peter Thygesen.
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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 over 320 abonnenter.
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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.ritek.dk
http://www.vam.dk
http://www.kontorsupermarked.dk
http://www.hans-kirk.dk
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FJERNE MARKEDER 
SKAL SIKRE VÆKSTEN

Direktør Mikkel Egelund Jensen, DermaPharm A/S
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Mikkel Egelund Jensen kan være 
tilfreds med de resultater, han har 
opnået gennem de 9½ år, han har 
været i virksomheden. De seneste 
knap 9 år som 
direktør. „Det 
var hårde tider i 
begyndelsen,“ 
indrømmer han. 
„Det er svært 
at lave en turn 
around uden 
penge på lommen, men sådan var 
situationen egentlig for år tilbage. 
Der var også en del ejerskifter, men 
nu er vi kommet i smult vande.“ 
Virksomheden har gennem de se-
neste fem år været ejet af erhvervs-
manden Birger Kuntkes.

DermaPharm producerer milde og 
miljøvenlige plejeprodukter. Produk-
terne er dels egne mærker under 
navnet Derma og dels private labels, 
som er produkter, der er tilpasset 
kundernes specifikke ønsker. Om-
sætningen er omkring 90 mio. kr. og 
30 % går til eksport.

„Egentlig har DermaPharm altid 
haft en eksport,“ fortæller Mikkel. 
„Det er der ikke noget nyt i, men 
vi er de senere år kommet længere 
omkring, kan man sige. Det europæ-
iske marked er besværligt at lancere 
egne mærker i, og selv om vi har 
de rigtige certificeringer og godken-
delser, så er konkurrencen hård. Til 
gengæld er vi godt i gang i Norden 
med private labels.“

Lokal tilstedeværelse
„Jeg vil sige, at det kræver megen 
tilstedeværelse på et marked, før 

det lykkes at få succes. Derfor skal 
de distributører, vi entrerer med, 
være indstillede på at styre hele 
paletten fra markedsføring og salg 

til distributio-
nen. Naturligvis 
med hjælp fra 
os. Vi skal have 
de rette varer 
til de forskel-
lige markeder, 
vi skal træffe 

de rigtige mennesker, og så skal 
vi have penge til at poste i et nyt 
marked. Det sidste kan vi kun i et 
begrænset omfang være med til, 
og netop derfor er det vigtigt med 
den rette distributør. Positivt er det 
dog, at Danmark har verdens mest 
krævende forbrugere. Det betyder, 
at vi er nødt til at have et produkt-
program, der er helt i top. Men vi er 
mange om buddet her til lands.“

I Mellemøsten er personlig 
kontakt vigtig
Mellemøsten blev et eventyr med 
hjælp og rådgivning fra Væksthus 
Midtjylland og Eksportrådet. Der-
udover har virksomheden ansat en 
egyptisk sælger i området. „Uden 
ham var det hele ikke blevet til 
noget,“ siger Mikkel, der samtidig 
indrømmer, at megen eksport også 
skyldes held og tilfældigheder.

„Danmark og danske produkter er 
faktisk højt respekterede i Mellem-
østen. Her er der tale om Jordan, 
Dubai, Irak og Sudan. Det handler 
om kvalitet, men indgår man for-
retningsmæssige forbindelser med 
dem, er man næsten i familie med 

hinanden. Min kone og jeg har 
derfor besøgt vore kunder privat 
dernede, og de har også været i vort 
hjem.“

„Fjernøsten er også ved at være 
et marked. Vi er inde i Japan og 
Hong Kong. På det seneste er vi 
også gået i gang i Kina. Det ven-
ter vi os meget af. Men hvor der i 
Mellemøsten er tale om personlige, 
næsten familiemæssige, relationer, 
så kigger de meget mere på produk-
ternes kvalitet i Fjernøsten.“

„Al vor eksport af egne mær-
ker sker via distributører. Ser vi 
på eksporten 
separat, udgør 
salget af private 
labels stadigt 
den største 
del,“ fortæller 
Mikkel Egelund 
Jensen. „Det er 
i udlandet, vi i 
de kommende 
år skal vokse. 
Vi har sat nogle 
skibe i søen, 
og det bliver 
interessant at følge dem.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Hård konkurrence i Danmark og på det øvrige Europæiske marked, har fået 
Dermapharm til at se længere ud i verden. Og det er ikke mindst i Mellem- 
og Fjernøsten væksten hentes. Det førte i 2014 til Dansk Industris regionale 
initiativpris for det mellemøstlige eksporteventyr.

  HVOR DER I 

MELLEMØSTEN ER TALE 

OM PERSONLIGE, NÆSTEN 

FAMILIEMÆSSIGE, 

RELATIONER, SÅ KIGGER 

DE MEGET MERE PÅ 

PRODUKTERNES KVALITET 

I FJERNØSTEN

  DANMARK OG DANSKE 

PRODUKTER ER FAKTISK 

HØJT RESPEKTEREDE I 

MELLEMØSTEN
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Bolther-Stensgaard A/S · Agerskellet 48 · 8920 Randers NV
Tlf. 8641 3824 · bolst@raunstrup.com · www.bolst.dk

•   Bygningsvedligeholdelse

•   Renoveringer af byggeri

•   Total- og hovedentrepriser

•   Stor- og fagentrepriser

•   Tømrer- og snedkerarbejde

•   Beton- og murerarbejde

•   Nybyggeri

•   Glarmesterarbejde

Kvist & Jensen As 
stAtsAutoriserede revisorer

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

Få styr på tallene 
ring 86 41 21 00

• Fortløbende nummerering
• Stregkoder

• Almindelig tekst  
 • Tegn og logoer

• Arkskæring
• Omspoling 

• Og meget meget mere 

 

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

ALT INDEN FOR TILTRYK

http://www.bolst.dk
http://www.kvistjensen.dk
http://www.avoetiketter.dk
http://www.dahllaw.dk
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Stor efterspørgsel på 
byggegrunde
Der er store forventninger til, at salget af bygge-
grunde kan blive to til tre gange større end i 
2014. Og det er hovedsagelig de private grunde, 
der er efterspørgsel på. Indtil nu har kommunen 
solgt 12 byggegrunde, og det er næsten lige så 
mange som året før. Lige nu arbejdes der på at 
byggemodne nye udstykninger i både Drastrup 
og i Munkdrup. I Drastrup forventes grundene 
sat til salg i august og i Munkdrup formodentlig i 
november.

Voldsom vækst i ordretilgangen
Vestas har aldrig tidligere fået så mange ordrer ind 
i et første kvartal. Der er tale om 1750 MW, og før-
ste kvartal er normalt vindmølleindustriens svage-
ste. Regnskabet viser et resultat på 56 mio. euro, 
hvilket er 54 mio. euro bedre end det tilsvarende 
kvartal sidste år. Vestas opjusterer nu forventnin-
gerne til årets omsætning fra 48,5 milliarder til 59 
milliarder euro for 2015.

Randers sender regning  
på 27 mio. kr.
Tre kommuner i Østjylland holder fast i dæknings-
afgiften, og det koster, ifølge en ny opgørelse fra 
Dansk Byggeri, lokale virksomheder 224 millioner 
kroner. Det koster ekstra at drive virksomhed i 
Randers, Aarhus og Horsens – hhv. 27,3, 174,9 
og 22,1 mio. kr. Dækningsafgiften er en afgift på 
forretningsejendomme, og det er kommunerne 
selv, der beslutter, om de ønsker at opkræve 
afgiften.

Aarhus har indgået en aftale om, at dæknings-
afgiften forsvinder i 2028 og Horsens er også 
godt i gang. „Randers bør også gå i gang med at 
se på, hvordan de kan afskaffe dækningsafgiften 
inden for fx en femårig periode, så hele Østjyl-
land bliver et område uden dækningsafgift,“ 
udtaler formand for Dansk Byggeri Østjylland 
Michael Ancher, der samtidig glæder sig over, at 
de otte andre østjyske kommuner ikke opkræver 
afgiften.

„Kommunerne bør bruge krudtet på at gøre det 
attraktivt at drive virksomhed i lokalområdet frem 
for at indkræve ekstra afgifter. For når virksomhe-
derne har det godt, så både fastholdes og skabes 
der arbejdspladser, og det er også godt for 
kommunekassen. Det hele hænger jo sammen,“ 
slutter Michael Ancher.

Lav interesse for søndagsåbent
Cityforeningen ville med et legeland i midtbyen 
sætte skub i bylivet med søndagsåbent. Men 
både kunder og butikker holder sig tilbage. 
Citychef Mette Bræmer-Jensen og eventchef 
Maj-Britt Reibke Thorsen havde gerne set en lidt 
større interesse. Begge håber dog på, at hold-
ningerne hen ad vejen vil ændre sig. Nu er det 
første skridt taget. Og flere initiativer vil komme 
fremover.

Noter

STRAFFER GOOGLE DIN 
MOBILSIDE?

Siden 21. april har Google favorise-
ret mobilvenlige hjemmesider, når 
man søger efter et eller andet på sin 
smartphone.

Det betyder, at de hjemmesider, 
der er kodet så Google mener, de er 
nemme at bruge på en smartphone, 
kommer øverst i søgeresultaterne. Så 
hvis din hjemmeside efter Google’s 
mening ikke er mobilvenlig, ryger du 
ned på listen, selv om du måske har 
brugt en masse krudt på at komme 
til at stå øverst. Indtil videre dog kun, 
når man søger på telefonen.

Hvad er mobilvenlig?
Google afslører aldrig, præcis hvor-
dan deres såkaldte „søgealgoritmer“ 
er sammensat. Men det handler kort 
sagt om, at det skal være til at bruge 
din hjemmeside, også når man er 
„på“ sin smartphone. Det har længe 
været vigtigt, og bliver under alle 
omstændigheder mere og mere 
vigtigt, da en stigende del af de be-
søgende på din hjemmeside sidder 
med deres smartphone i hånden og 
ikke bruger deres computer.

Knapperne og menuerne skal 
f.eks. derfor være nemme at klikke 
på med fingeren, de må ikke være 
for små. Teksten skal naturligvis 
også være til at læse, uden at man 
skal til at zoome på telefonen. Og så 
er det ofte nogle bestemte oplys-
ninger, man har behov for, hvis man 
besøger din hjemmesiden med sin 
telefon.

Derfor er det som regel en god 
idé at gøre sin hjemmeside „re-
sponsive“, altså så den automatisk 

tilpasser sig den skærm, den bliver 
vist på. Så kan det f.eks. kodes på 
forhånd, hvilket indhold der bliver 
vist på skærmen ved en bestemt 
skærmstørrelse.

Test din hjemmeside
Google har lavet et testredskab, der 
kan hjælpe dig på vej på to minutter. 
Hvis du går ind på denne adresse:
www.google.com/webmasters/
tools/mobile-friendly
og indtaster din egen hjemmesi-
deadresse, analyserer Google den 
hurtigt for dig. Her har Google også 
lavet links til værktøjer, der kan 
hjælpe dig med at optimere siden. 
Men rigtig mange har faktisk behov 
for at få hjælp til at gøre sin hjemme-
side mobilvenlig.

Når du nu er i gang med at teste, 
er det ofte en god idé også at få 
lavet en egentlig brugertest af 
hjemmesiden, så du finder ud af, 
om brugerne rent faktisk gør det på 
siden, du gerne vil have dem til.

Af Lars Chalmer Rasmussen, Mercatus  

Reklamebureau A/S, www.mercatus.dk

KLUMME – KOMMUNIKATION
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Han formåede veloplagt at gøre 
komplicerede økonomiske sammen-
hænge gennemskuelige for et halvt 
hundrede lokale erhvervsfolk, og 
hans optimistiske konklusioner var 
ikke til at tage fejl af:

Det går fremad med økonomien 
både internationalt i de fleste lande, 
i EU, i Danmark og sandelig også i 
Randers Kommune. Det kunne han 
fortælle, da Randers Biz fik lejlighed 
til at tale med ham efter mødet. 
Arbejdsløsheden er faldende, økono-
mien er stabiliseret og en positiv af-
smitning fra især Aarhus er så småt 
er ved at kunne ses på tallene.

Boligpriserne vil stige
Steen er overbevist om, at bolig-
priserne i Randers har set bunden i 
denne omgang. 
„Priserne vil 
også komme til 
at stige her, dog 
i mindre omfang 
end i Aarhusom-
rådet. Randers 
står altså lidt 
stærkere end f.eks. Djursland, både 
pga. byens størrelse og nærheden til 
motorvejen og Aarhus. Men de geo-

grafiske skævheder i prisudviklingen 
vil blive større, for den lave rente 
betyder, at rigtig 
mange har råd til 
at købe sig den 
dyrere bolig i 
Aarhus, hvis det 
er ønsket.“

Han slog også fast, at han ikke ser 
en større generel rentestigning lige 
om hjørnet. „Renten vil komme op i 
et mere naturligt højere leje, men så 
længe både de nationale banker og 
centralbanken pumper flere penge 
ud i systemet, kommer det ikke til 
at ske.“

Flere erhvervsaktive
En frisk prognose fra Danmarks Sta-
tistik fortæller, at antallet af erhvervs-

aktive frem til 
2040 vil stige i 
Randers Kom-
mune. Progno-
sen forudser en 
stigning på 1,2 
%, så der til den 
tid i Randers i alt 

vil være 55.772 indbyggere mellem 
20 og 64 år. Det er faktisk stort set 
samme procentuelle stigning som i 

Odense, der trods alt er over dobbelt 
så stor. Steen Bocian mener, at nær-

heden til Aarhus 
spiller en væ-
sentlig rolle for 
Randers og på-
peger samtidig, 
at der kan være 

store geografiske forskelle internt 
i kommunen, hvor han i Randers 
Kommune f.eks. vurderer områderne 
nærmest Aarhus som der, hvor antal-
let af erhvervsaktive vil stige, mens 
der kan komme et pænt fald på den 
nordøstlige side af kommunen.

Forbrugsfremgang,  
men ikke i butikkerne
En del af detailbutikkerne i Randers 
vil lukke i de kommende år spår han. 
„Men der vil lukke færre butikker 
i Randers end i de mindre byer i 
lokalområdet. Det vil især gå ud over 
non-food, som vi i fremtiden i endnu 
højere grad vil købe på nettet. Der 
er ingen tvivl om, at nethandelen 
vil blive ved med at stige, både til 
danske og udenlandske netbutik-
ker,“ spår han.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

BOCIAN: AARHUS DRYPPER PÅ 

RANDERS
  DER ER INGEN TVIVL 

OM, AT NETHANDELEN VIL 
BLIVE VED MED AT STIGE

  DE GEOGRAFISKE 

SKÆVHEDER I 

PRISUDVIKLINGEN VIL 

BLIVE STØRRE

Cheføkonom Steen Bocian, Danske Bank
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Privat kommunalt samarbejde 
om natur i Vorup
Vorup Tømmerhandel & Byggecenter A/S, Team 
Bertelsen og Randers Kommune, Miljø og Teknik 
har indgået en partnerskabsaftale, som samler 
Vorup Grusgrav Friluftsområde på 26,5 hektar til 
rekreative formål. 
„Det er parternes ønske, at der bliver dannet en 
brugergruppe af repræsentanter fra lokale bruger-
grupper, som skal arbejde med idéer til udvikling 
af området. Der er allerede planer om at etablere 
en bål- og opholdsplads og at udvide mountain-
bikesporene,“ fortæller landskabsarkitekt ved 
Randers Kommune Martin Tranholm Frøst, som 
gennem de sidste par år har sparret med de to 
lodsejere Vorup Tømmerhandel- og Byggemarked 
og Team Bertelsen om at få stykket aftalen sammen.

Stor fremgang hos Frandsen
Der er gang i den hos ejendomsmæglerfirmaet 
John Frandsen med hovedkontor i Randers. Det 
samlede boligsalg er steget med 46,5 %, der 
gælder perioden midt i marts 2014 til midt i marts 
2015. Det der går allerbedst er ifølge det oplyste 
boliger i byerne fra 1970’erne, 80’erne og 90’erne. 
I praksis sælges der 3-4 boliger om dagen, fortæl-
ler John Frandsen, der har 27 butikker fra Aalborg 
til Viborg og til Skanderborg.  

Bruger cyklister flere penge?
Mange tror, at bilister shopper stort ind i indkøbs-
centre, mens cyklister bruger færre penge på 
indkøb i den nærmeste Brugs. Men er det rigtigt? 
Det vil Randers og seks andre kommuner finde 
ud af. Derfor går kommunerne i april måned i 
gang med en stor undersøgelse, der skal afdække 
sammenhængen mellem borgernes indkøbs- og 
transportvaner.
„Cyklen er et vigtigt transportmiddel – også i for-
bindelse med indkøbsturen. Med undersøgelsen 
om cyklisternes betydning for handelslivet får vi et 
solidt grundlag for at planlægge bedre forhold for 
cyklisterne i vores by,“ fortæller Birgit Berggrein, 
projektleder for Randers Cykelby.
En tilsvarende undersøgelse i København fra 2012 
viste, at cyklisterne handler for ca. 450 kr. på en 
indkøbstur, og at ca. 35 % af indkøbsturene i 
hovedstaden foregår på cykel. Dermed står cykli-
sterne for ca. 29 % af omsætningen i de køben-
havnske butikker. 

Nye specialer i markedsføring
Nu er det muligt at vælge mellem tre nye spe-
cialer på Erhvervsakademi Danias videregående 
uddannelse til markedsføringsøkonom: Salg & 
Salgsledelse, Reklame & Online Marketing og 
Business Management.
Den toårige videregående uddannelse er bygget 
op med tre semestre på skolen, et halvt semester 
i praktik og et halvt semester til at skrive hoved-
opgave. Netop i praktikken kan de studerende få 
stor glæde af de nye specialer.

Scenen var sat en flot forårsdag sidst i april på 

Lübker Golf Resort på Djursland, da Danske Banks 

cheføkonom Steen Bocian tog temperaturen på såvel 

den internationale økonomi som den helt lokale i 

Randers-området.

Befolkningsfremskrivning 20-64 årige 
(Kommuner med størst vækst, Randers kommune samt kommuner 
med størst negativ vækst)

2014 2040 Vækst Vækst %

København 399.810 501.930 102.120 25,5

Frederiksberg 66.331 76.215 9.884 14,9

Aarhus 209.867 233.463 23.596 11,2

Tårnby 24.053 26.657 2.604 10,8

Vallensbæk 8.318 9.122 804 9,7

Horsens 50.134 54.750 4.616 9,2

Gladsaxe 38.715 41.387 2.672 6,9

Hvidovre 30.403 32.483 2.080 6,8

Ishøj 12.750 13.577 827 6,5

Glostrup 12.998 13.833 835 6,4

Rødovre 21.773 23.144 1.371 6,3

Aalborg 126.187 133.607 7.420 5,9

Herlev 15.780 16.595 815 5,2

Lyngby-Taarbæk 30.568 32.130 1.562 5,1

Gentofte 40.936 42.818 1.882 4,6

Brøndby 19.919 20.417 498 2,5

Høje-Taastrup 28.259 28.891 632 2,2

Odense 119.869 121.450 1.581 1,3

Randers 55.134 55.772 638 1,2

Skive 26.005 20.629 -5.376 -20,7

Kalundborg 26.743 21.022 -5.721 -21,4

Guldborgsund 33.632 25.748 -7.884 -23,4

Tønder 21.044 16.087 -4.957 -23,6

Vordingborg 24.402 18.597 -5.805 -23,8

Odsherred 17.265 13.131 -4.134 -23,9

Morsø 11.319 8.479 -2.840 -25,1

Samsø 1.935 1.437 -498 -25,7

Struer 11.633 8.522 -3.111 -26,7

Lemvig 11.246 8.227 -3.019 -26,8

Ærø 3.131 2.211 -920 -29,4

Langeland 6.655 4.599 -2.056 -30,9

Lolland 23.499 15.453 -8.046 -34,2

Bornholm 21.665 14.201 -7.464 -34,5

Læsø 905 544 -361 -39,9

Kilde: Danske Bank/Danmarks Statistik
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Industry Smart Center Randers, 

Region Midt, Fornyelsesfonden 

og Randers Kommune havde 

i slutningen af april inviteret 

det lokale erhvervsliv til en 

interessant eftermiddag. 

Omkring 100 virksomheder 

kom nærmere svaret på, 

hvordan de kan generere mere 

vækst.

Chefredaktør Niels Lunde, Børsen
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Ifølge Erik Poulsen fra Industry 
Smart Center Randers (ISCR) var 
fremskridtet for få år siden ved 
at køre forbi Randers-området. 
Randers’ traditionelt tunge industri 
gjorde, at mange kloge hoveder flyt-
tede andre steder hen. Der skulle 
udvikling og et kompetenceløft til. 
Desuden vil store virksomheder i 
dag have færre 
underleverandø-
rer. Det betyder 
ikke nødvendig-
vis færre virk-
somheder, men 
der skal samar-
bejdes omkring 
„underleveran-
dørpakken.“ Altså samarbejde på 
tværs, hvor gamle konkurrenter nu 
skal lære at være kolleger. Det er et 
langt sejt træk, for tillid skabes ikke 
fra den ene dag til den anden. Og så 
handler det om effektivisering og en 
teknologisk optimering.

Det viser sig, at hver femte dan-
ske virksomhed trækker sin pro-
duktion tilbage fra lande med lave 
lønomkostninger. For mange fejl kan 
være én af årsagerne, men opbyg-
ger man her til lands topmoderne 
virksomheder, kan konkurrence-
kraften øges betydeligt. „Og der 
ligger som bekendt universiteter i 
en overkommelig afstand syd og 
nord for Randers, som man med for-
del kan lære at samarbejde med,“ 
mindede Erik Poulsen om.

Efter et par indlæg fra direktør 
Per Hastrup, Prodan A/S og chief 
operation officer Peter Rindebæk, 
Bladt Industries A/S, som fortalte 
om deres virksomheders udvikling 
og udfordringer, kom vicedirektør 
Anders Hoffmann, Erhvervsstyrel-

sen, på podiet. Han gav gode ideer 
og råd til, hvordan virksomheder kan 
styrke deres udvikling via statslige 
midler fra forskellige fonde.

De bedste ledelsesværktøjer
Eftermiddagens hovedattraktion var 
nok chefredaktør på Børsen, Niels 
Lunde, der i et klart sprog fortalte 

om ledelsens 
ti bedste 
værktøjer, der 
er baseret på 
hans bog „100 
Topchefer.“ Her 
beskriver han, 
hvad erhvervs-
livets mest 

magtfulde ledere gør, når de styrer 
deres virksomheder. Det viser sig, at 
synspunkterne på ledelse er meget 
ens og værktøjerne meget enkle.

Først og fremmest handler det 
om kundefokus. Selv om man er 
stolt af sin fag-
lighed, så skal 
man først og 
fremmest have 
styr på kun-
dens behov. Og 
helst mere end 
kunden selv. Det 
næste værktøj hedder, at man skal 
forstå sin kerneforretning. Lunde 
nævnte Lego som et eksempel. De 
begyndte at lave bøger og tøj og 
andet, som de ikke havde forstand 
på. Det holdt de op med og fandt 
tilbage til kerneforretningen og gik 
fra en forvirret ledelse til en foku-
seret ledelse. Tredje værktøj er, at 
man skal tænke internationalt. Send 
virksomhedens unge mennesker 
ud i den store verden. Det gør ikke 
så meget at virksomheden er lille, 

blot den er global. Nummer 4: Pas 
på troværdigheden. Man skal altid 
holde, hvad man lover. Som num-
mer 5 i værktøjskassen er eksekve-
ring. „Vort turn around handlede 
om 5 % strategi og 95 % eksekve-
ring,“ blev en virksomhed citeret 
for at sige. Ifølge Lunde det mest 
undervurderede redskab i skuf-
fen. Så skal man kunne stille det 
rigtige hold. Behov for kompetencer 
skifter løbende. Man skal ikke være 
konfliktsky her. Og det er ikke en 
HR-opgave, men en tung ledelses-
opgave. Nummer 7: Gør tingene en-
kelt. Kompleksitet gør det sværere 
at forstå et marked. Og det trætter 
ledelsen. Sørg for en enkel organi-
sation, der er hurtig på fødderne og 
har et tyndt bemandet hovedkvarter. 
Nummer otte hedder: Tiden kræver 
åbenhed. Over for såvel medarbej-
dere, leverandører og omverdenen. 
Nummer ni siger, at man skal være 

tæt på driften. 
Man skal kunne 
spørge ind: 
Hvorfor kan 
man løfte en 
container 16 
gange i timen i 
Norge, når man 

kan løfte den samme container 22 
gange i samme tidsrum i Tyskland. 
Endelig nummer 10: Innovation sik-
rer fremtiden. Der skal udvikling til – 
men med afsæt i kerneforretningen. 
Fremtidens afsætning er ikke kun 
effektivitet, men også kreativitet.

Slutreplikken fra Niels Lunde var, 
at man som leder skal kunne tænke 
på strategi og have styr på detal-
jerne – på samme tid!

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Erhvervsudvikling

 FREMTIDEN KOMMER AF SIG SELV,  

MEN IKKE  
FREMSKRIDTET

  DER LIGGER SOM 

BEKENDT UNIVERSITETER 

I EN OVERKOMMELIG 

AFSTAND FRA RANDERS

  DU SKAL SOM LEDER 

KUNNE TÆNKE STRATEGI 

OG HAVE STYR PÅ DETAL-

JERNE – PÅ SAMME TID!



„Det var faktisk den tidligere ejer, 
der bor på Fyn, der har gennem-
restaureret bilen, så den i dag 
fremstår 100 % original. Han havde 
gamle biler som en hobby, og på et 
tidspunkt skulle han i gang med et 
nyt projekt. Og så fik jeg chancen 
for at overtage den,“ siger Mikkel, 
der til daglig faktisk lever af at sælge 
biler, og som også sammen med sin 
partner, Michael Rank, også har en 
pæn samling af klassikere. Stjernen 
i samlingen er nok en broncemetal-
lic Mercedes 280 SE Cabriolet Aut. 
fra 1966. „Den er mange penge 
værd,“siger han.

Det, der gør netop Mikkels model 
unik, er at den er udstyret med 2+2 
sæder. Selv om de fleste voksne nok 
vil betakke sig for at sidde på bagsæ-
derne, kan det faktisk lade sig gøre. 
For børn er det ikke et problem.

Modelbetegnelsen er 3000-6 
MK1. Den blev introduceret i 1959 
og erstattede Austin-Healey 100-6. 
Den originale 3000 blev bygget 
fra marts 1959 til marts 1961 med 
betegnelsen BN7 Mark 1, som var 
to-sædet og BT7 Mark2, som havde 
plads til de omtalte fire personer.

„Austin-Healey 100-6 blev brugt 
til banerace på linje med Ford Lotus 
Cortina. Begge på grund af den lave 
vægt. Det er jo små, hurtige biler,“ 
forklarer Mikkel.

Og så er det jo lige, at man ikke 
kan lade være med at spørge en bil-
forhandler om, hvad den skal koste? 
„En vurderet salgspris er 275.000 
kroner,“ lyder hans bud.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Selv om Mikkel Hentze fra Auto 

C i Assentoft let kan tvinge sin 

Austin Healey 3000-6 op på små 

200 km/t, bliver den mest brugt til 

tref forskellige steder i omegnen. 

Så står han der sammen med 

ligesindede og sparker dæk. Der er 

altid en historie, der skal fortælles.

HEALEYEN ER TIL 
HYGGEKØRSEL

Austin Healey 3000-6
Producent: Austin-Healey
Produktion: 1959-1967
Antal produceret: 42.926
Samling: Abingdon, England
Motor: 2.912 cc, 145 HK
Vægt: 1.257 kg
Design: FR Layout



Let administration og  
bogføring med BDO Online
Forestil dig nem og intuitiv bogføring. Helt fri for bøvl og besvær. 
 
BDO Online er en ny og innovativ onlineservice, der matcher dine digitale bilag og 
fakturaer op mod bankens posteringer. Din virksomhed sparer herigennem værdifuld 
tid på bogføring og administration. Tid, som i stedet kan bruges på virksomhedens 
kernekompetencer og fremtidige vækst - Lyder det ikke godt?

Vi vil gøre en forskel i kundens hverdag
Pia Højlund Juul, director og revisor hos BDO i Randers: ”BDO Online er resultat af 
vores stræben efter at gøre en forskel for kunderne i deres hverdag. Vi ved, om nogen, 
at det er marginalerne, der tæller, også når det gælder optimering af virksomheds- 
ejerens tid. Med BDO Online er alt samlet digitalt ét sted.”    
 
Fremtiden er digital - Kom i gang med BDO Online
Et stærkt fagligt bagland i revisionshuset BDO sikrer alt fungerer.  ”Vores kunder får 
digitale produkter og services, der er fleksible, og som giver overblik og sikkerhed i 
bogføringen. Fremtiden er digital, det er bare om at komme i gang,” opfordrer Pia 
Højlund Juul.

BDO i Randers, 
Thors Bakke 4, 2., Box 4002, 8900 Randers C
Tlf.: 87 10 63 00, mail: randers@bdo.dk, www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsak-
tieselskab og BDO Kommunernes 
Revision, Godkendt revisionsak-
tieselskab, begge danskejede 
revisions- og rådgivningsvirksom-
heder, er medlemmer af BDO In-
ternational Limited - et UK-baseret 
selskab med begrænset hæftelse 
- og dele af det internationale BDO 
netværk bestående af uafhængige 
medlemsfirmaer.
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„Der hvor mange virksomheder kan 
få glæde af en hjælpende hånd, er 
ved at blive udfordret på deres stra-
tegiske niveau,“ fortæller direktør 
Ole Svit Viden Djurs, der som Djurs-
lands væsentligste uddannelsesak-

tør bl.a. dækker 
erhvervs-

livets 

behov for 
uddannelse og 
udviklingsforløb. 
„Vi er sikre på, 
at der er et stort 
behov for, gen-
nem udviklings-
forløb og -processer, at stimulere 
virksomhedernes positive udvikling. 
Det er, i en travl hverdag, svært for 
mange selv at nå, og ofte mangler 
den stærke og vigtige kobling til 
virksomhedens strategi.“ Der er i 
opstartfasen ansat fem medarbej-

dere i Business-
Guides.

Det skal virke 
operationelt
Selv om der står 
erfarne konsu-

lenter bag det nye tiltag, pointerer 
både senior management consul-
tant Jørgen Larsen og executive 
management 
consultant 

Hos Viden Djurs kan de tydeligt mærke, at det går godt for mange lokale virksomheder. 
Det er generelt blevet lettere at komme i arbejde og markant nemmere at afsætte 
skolernes elever. Derfor har de startet BusinessGuides, der på konsulentbasis aktivt 
skal hjælpe virksomheder og organisationer med at skabe strategisk-, taktisk- og 
operationel udvikling. Målet er helt klokkeklart: Vækst.
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  VI KOMMER IKKE MED 

FÆRDIGE LØSNINGER 

ELLER STANDARD 

MANUALER

Senior management consultant Jørgen Larsen og  
executive management consultant Mia Aaskov, BusinessGuides
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Mia Aaskov, at arbejdsformen 
adskiller sig markant fra de større, 
kendte konsulenthuse. „Vi kom-
mer ikke med færdige løsninger 
eller standard manualer,“ slår Mia 
fast. „Vi skræddersyr vores forløb 
i samarbejde med den enkelte 
virksomhed, og vi er ikke bange for 
at stille de udfordrende spørgsmål. 
Vi opfatter os selv som klassens 
frække dreng, og har fokus på, at 
forandringerne ikke bare ender i 
et fint ringbind på ledelsesgangen, 
men rent faktisk medfører operative 
tiltag, hvor alle yder mere.“

Kend økonomien på forhånd
Konceptet i BusinessGuides er 
skruet sådan sammen, at ethvert 
forløb starter med en behovsafdæk-
ning. „På den måde får vi sammen 
afstemt forventningerne, både hvad 

angår vores ydelser, processen og 
hvad det kommer til at koste,“ ud-
dyber Jørgen, der også fortæller, at 
det første afklarende møde altid er 
gratis. „Vores 
ambition er, at 
blive kendt for at 
levere varen, så 
vi reelt skaber 
merværdi, og så 
kunden får mere 
end forventet. 
Faktisk er det en 
del af vores markedsføringsstrategi, 
at kunderne anbefaler os til andre.“

Ønske om forandring
BusinessGuides henvender sig til 
alle størrelser virksomheder og 
organisationer, hovedsageligt i 
Østjylland. „Baggrunden for et sam-
arbejde er altid et reelt ønske om 

forandring hos den enkelte kunde,“ 
siger Mia. Nogle af de kunder der 
allerede har fået hjælp, har enten 
konstateret stigende sygefravær, 

mærket uro i 
organisationen 
eller har simpelt-
hen ville vækste, 
uden helt at 
kende retning 
eller metode. 
„Også erhvervs-
foreninger, 

handelstandsforeninger og lignende 
organisationer kan vi hjælpe med 
udviklingsforløb,“ supplerer Jørgen, 
og slutter: „Udbyttet ved at få hjælp 
af andre udenfor organisationen er 
ofte at få helt andre perspektiver på 
både problemer og løsninger.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

KÆMPE  
VÆKSTPOTENTIALE  
I ØSTJYSKE VIRKSOMHEDER
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  BAGGRUNDEN FOR ET 
SAMARBEJDE ER ALTID 
ET REELT ØNSKE OM 
FORANDRING HOS DEN 
ENKELTE KUNDE
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„Der skal ikke være tvivl om, at vi 
vil udvikling her i virksomheden. Vi 
vil turde sætte spor i branchen. For 
os er en positiv udvikling virksomhe-
dens DNA,“ siger administrerende 
direktør Benny Kristensen.

Han fortæller, at det begyndte 
med en udviklingsplan, der strakte 
sig fra 2009 til 2012. Derefter gik 
man i gang med en plan frem til 
2018. Det er den, der nu er ved at 
blive implementeret. Nogle af de 
nye strategier kører over hele peri-
oden, mens andre bliver løst over 
kortere perioder. Væsentligt har væ-
ret, at alle virksomhedens 126 med-

arbejdere i et eller andet omfang er 
involveret i processen. Inklusive den 
professionelle bestyrelse, som er 
en meget vigtig del i virksomhedens 
basale udvikling.

For at hjælpe processerne igen-
nem har man ansat Morten Ullum 
Skov som koordinator for miljø, 
kvalitets- og arbejdsmiljøkontrol for 
knap halvandet år siden og senest 
Stine Lajer, der er strategi- og inno-
vationskoordinator.

„I vores vækststrategi har vi 
valgt en geografisk udbygning af 
vort marked. Hvor vi tidligere havde 
Djursland, Århus- og Randers-områ-

Entreprenørvirksomheden VAM A/S 
i Vester Alling kan ikke leve uden en 
vision for fremtiden. Derfor har man 

nu udviklet en plan frem til 2018. 
Man har blandt andet fået en række 

certificeringer på plads. Det handler om 
mission, vision, mål og strategier. Men 

det har krævet mange interne ressourcer 
i virksomheden at nå så langt.  

CERTIFICERING  
ER EN DEL AF EN 

UDVIKLINGSPLAN
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Adm. direktør Benny Kristensen, strategi- og innovationskoordinator Stine Lajer  
og koordinator for miljø, kvalitets- og arbejdsmiljøkontrol Morten Ullum, VAM A/S
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derne, hvor vi i forvejen har en god 
markedsandel, øger vi markedet 
til også at omfatte Horsens, Vejle, 
Silkeborg og Aalborg. Men det vil 
komme til at foregå i et tempo, hvor 
vi ikke forcerer en udvikling,“ forkla-
rer Benny Kristensen. 

Ordentlighed er det vigtigste
„Det vigtigste ord for vor virksom-
hed er ordentlighed,“ fortæller 
Benny. „Det var muligvis ikke et 
ord, der blev brugt ved etableringen 
af virksomheden i 1953, men det er 
et begreb, der altid har kendetegnet 
VAM. Med det i fokus udvikler vi nu 
virksomheden. Vi fortsætter simpelt-
hen med at gøre det, vi siger, vi 
gør.“

Tre mål
Morten Skov 
og Stine Lajer 
forklarer, at man 
har sat sig tre 
ambitiøse mål for at øge udviklin-
gen. For det første vil man have en 
tilfredshedsgrad blandt kunderne på 
90 %. Man vil have en medarbej-

derglæde på mindst 80 %. Og så vil 
man have en stigende omsætning, 
hvor dækningsgraden holdes.

Som en større entreprenørvirk-
somhed i Østjylland med en i forve-
jen rigtig god position på markedet, 
er det vigtigt hele tiden at have øje 
for kundernes behov. Og kunderne 
er hovedsagelig den offentlige 
sektor, ikke mindst de offentlige 
forsyningsselskaber samt erhvervs-
kunderne. 

VAM mod nye standarder
I en periode fra januar 2014 til 
februar 2015 gennemførte virk-
somheden sideløbende tre certi-
ficeringer. Der var en ISO9001 i 
kvalitetsstyring, en ISO14001 i mil-

jøledelse og en 
OHSAS18001 
i arbejdsmiljø-
ledelse. Det er 
her Stine Lajer 
og Morten Skov 

har gjort den store forskel i proces-
sen sammen med en lang gruppe 
relevante medarbejdere. „Med 
hjælp fra en ekstern konsulent har vi 

fået hele processen sat rigtig godt 
på skinner,“ fortæller de. „Det er vi 
stolte af!“

Årets arbejdsplads
Den 21. oktober 2014 blev VAM A/S 
kåret som årets arbejdsplads. Det 
var 3F, der kårede den. I 2008 var 
VAM også med. Her opnåede man 
en 3. plads. Nu er virksomheden 
kommet helt i top. VAM fik prisen, 
blandt andet fordi de betragter 
medarbejderne 
som en res-
source. „Der 
er stor respekt 
for de enkelte 
medarbejderes 
faglige kunnen, 
og de har en 
høj grad af 
selvstyring. I VAM har man tiltro til, 
at medarbejderne selv kan vurdere, 
hvordan opgaverne udføres bedst,“ 
sagde 3F’s forbundsformand Per 
Christensen ved prisoverrækkelsen.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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  DET VIGTIGSTE ORD 
FOR VOR VIRKSOMHED ER 
ORDENTLIGHED

  MED HJÆLP FRA EN 
EKSTERN KONSULENT 
HAR VI FÅET HELE 
PROCESSEN SAT RIGTIG 
GODT PÅ SKINNER
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„Det kan være ren afslapning, men 
det kan da også være i forbindelse 
med et salgsmøde, hvor man byg-
ger elementer af hygge og morskab 
ind,“ siger Rikke Friis, sales and 
marketing manager hos Lübker Golf 
Resort A/S i Nimtofte. „Jeg tror, at 
man får mere ud af sine møder på 
den måde. Den kombinationsmu-
lighed findes ikke ret mange andre 
steder her i nærheden,“ siger hun. 
„Et arrangement kan vare fra et par 
timer til flere dage. Vi har møde-
lokaler med siddepladser fra 4 til 
100. For alle arrangementer skræd-

dersyes til den enkelte virksomhed 
og dens behov. Man kommer ud i 
en helt anden verden hos os.“

Ikke kun golf
Rikke beskriver Lübker Golf og Spa 
som en oase på 200 ha. med well-
ness afdeling 
på 3.500 kvm 
fordelt på tre 
etager, der ud-
over det subtro-
piske bad også 
har fodbad, dampbad, sauna – og en 
finsk pejsestue. Så er der afmær-

kede gå- og løberuter på 5 og 10 km 
med en jættestue midtvejs. Ende-
lig den berømte golfbane tegnet 
af Trent Jones med 27 huller i tre 
sløjfer, der hver tilbyder forskellige 
naturoplevelser. En tur på golfbanen 
vil typisk vare 5 timer.

Er der flere 
dage til rådig-
hed, er der 
mulighed for 
overnatninger i 
15 veludstyrede 

luksuslejligheder med to soveværel-
ser eller i flere typer feriehuse. 

Advertorial

LÜBKER HAR SUCCES MED  

COMPANY DAYS
Gode oplevelser kan man næppe få for mange af. Og hvis man ønsker at give 

sine medarbejdere, kunder eller andre forretningsforbindelser en rigtig god 

oplevelse, kan det være en idé at flytte dem til nye og inspirerende rammer.

  MAN KOMMER UD I 
EN HELT ANDEN VERDEN 
HOS OS

www.randersbiz.dk · maj/jun 2015
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Det er nemt at bevare intimiteten
Danske Bank er en af de virksomhe-
der, som benytter sig af faciliteterne 
på Lübker til 
arrangementer, 
der ikke har en 
pind med golf 
at gøre. Privat-
direktør Lasse 
Henriksen, Ran-
ders, har fået 
blod på tanden. 
„Vi afholdt et kundearrangement i 
regi af vores investeringsforening 
Danske Invest på Lübker først på 
året. Jeg er meget tilfreds med den 
engagerede og fleksible tilgang. 
Køkkenet var enormt fleksibelt ift. 
antal gæster, mad og drikkevarer, og 
det var rigtig rart at vi kunne bevare 
intimiteten der opstod, fordi vi sad 
ved små runde borde i stedet for i 
et stort mødelokale. Det er meget 
nemmere at snakke uformelt sam-
men, og som vært var det nemt 

at komme rundt ved bordene og 
snakke med alle gæsterne.

Vi havde lavet en aftale omkring 
præmiering af 
konkurrencer, 
hvor man bl.a. 
kunne vinde en 
billet til det store 
spa-område. Vi 
fik også rabat-
kuponer, vi 
kunne forære 

til gæsterne med 50 % rabat på 
indgangen. Kuponerne kom med i 
en pose med 
små gimmicks, 
som det er mit 
indtryk at gæ-
sterne blev rigtig 
glade for.

Det var fedt at Henrik (direktøren 
på Lübker, red.) kom og bød os 
velkommen og fortalte om Lübker. 
Man vil godt se en med lidt stjer-
ner på skulderen, så det faldt i god 

jord. Vi blev også uopfordret tilbudt 
at vise en film om Mobile Pay på 
skærmene på Lübker, så det var den 
der mødte gæsterne.“

Væk fra dagligdagen
„Et ophold hos os skal også gerne 
være sjovt. Vi tror på, at et godt grin 
er med til at ryste folk sammen. 
Kombinationen af at komme væk fra 
dagligdagen, opleve noget ud over 
det sædvanlige og så måske lære 
noget om én selv og andre har en 
langtidsvarende effekt. Man behø-

ver ikke at være 
golfentusiast, 
motionistnørd 
eller helseguru 
for at besøge 
os. Vi leverer 

først og fremmest gode oplevelser 
til alle,“ forsikrer Rikke Friis.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Advertorial

  VI TROR PÅ, AT ET 
GODT GRIN ER MED TIL AT 
RYSTE FOLK SAMMEN

  JEG ER MEGET 

TILFREDS MED DEN 

ENGAGEREDE OG 

FLEKSIBLE TILGANG
Privatdirektør Lasse Henriksen, Danske Bank, Randers

Sales and marketing manager Rikke Friis, Lübker Golf Resort A/S
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5AUTOVÆRKSTED & DÆKCENTER
SDS er lige så meget autoværksted som dækcenter. Vi servicerer
din bil efter fabrikkens forskrifter, og du fastholder din garanti.

FIND OS
Find din nærmeste
SDS på www.sds.dk

TILBUD OM EN UNIK OG FAVORABEL
”HÅNDVÆRKERKONCEPT” AFTALE
Vi tilbyder et komplet ”HÅNDVÆRKERKONCEPT” til små og mellemstore erhvervsdrivende, som  ønsker at få minimeret
driftsomkostningerne på vognparken via samarbejdsaftaler, fastsatte forretnings gange og en fast prisstruktur m.m.

FORDELENE VED ”HÅNDVÆRKERKONCEPTET” ER BL.A.:

• Fri lejebil ved ordinær service.
• Fri opbevaring af hjul.
• Fri assistance ved nedbrud.
• 3 års garanti på OE-reservedele.
• Fleksible åbningstider ved behov.

• Fri sprinklervæske opfyldning.
• Fri pæreskift (gælder arbejdsløn).
• Altid prismatch.
• FDM samarbejde.

Kontakt os for yderligere informationer på sds.dk under erhverv – og få et uforpligtende tilbud samt en gennemgang af
et skræddersyet ”håndværkerkoncept” til dit firma. 

Med venlig hilsen

SUPER DÆK SERVICE

”HÅNDVÆRKERKONCEPT”
SERVICE- OG DÆKAFTALE

000237kn SDS HVK annonce 217x310+3 mm.indd   1 23/03/15   13:04
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Rundt omkring i landet findes der 
62 SDS-afdelinger, der servicerer 
og reparerer alle bilmærker. Blandt 
andet har virksomheden en afdeling 
i Randers, i Ebeltoft og i Grenaa. Det 
er afdelinger, som lige så meget er 
autoværksteder som dækcentre, og 
hvor kun den mest moderne tekno-
logi anvendes. Blandt andet Bosch 
KTS testere til fejludmåling af biler. 

Fordelene ved  
håndværkerkonceptet
„Vi servicerer alt kørende materiel,“ 
siger Peter Skriver, der er salgs- og 
eftermarkedschef hos Super Dæk 
Service. „Det er faktisk alt med hjul 
på. Også gummigeder, trailere og 
traktorer. Er man en mindre eller 
en mellemstor virksomhed, kan 
vi tilbyde et koncept, der ud over 
en altid gunstig pris indeholder en 
række fordele, der tilsammen bliver 
opfattet som en rigtig fordelagtig 
pakke. Udgangspunktet er en indivi-
duel samarbejdsaftale, som vi laver 
i fællesskab med kunden. Vi har en 
række faste forretningsgange, der 
sikrer, at vi kommer rundt om det 
hele. Og endelig har vi en fast pris-
struktur, man kan være tryg ved. Vi 
mener, at vi har nogle af markedets 
bedste priser.“

Som udgangspunkt kender 
personalet den enkelte kunde og 
den enkelte bruger af et køretøj. For 
brugeren – altså chaufføren – opnår 
nøjagtig de samme fordele med sit 
private køretøj, som virksomheden. 
Det er også det samme personale, 
der giver gode råd til vedligehol-
delse og service. Der er for ek-
sempel altid fri lejebil ved ordinær 
service. Der er fri opbevaring af hjul, 
altid assistance ved nedbrud, fleksi-
ble åbningstider ved behov og 3-års 
garanti på alle OE-reservedele.

Der står i alle SDS-afdelinger et 
veluddannet personale til rådig-
hed. „Alle mekanikere gennemgår 
løbende via vort akademi en 2-årig 
uddannelse, der gør dem i stand til 
altid at være på forkant med udvik-
lingen.“

Fordelen ved at anvende en stor 
kædevirksomhed er, at man, uanset 
hvor man befinder sig i landet, vil 
være i nærheden af en Super Dæk 
Service afdeling. Altså er der tale 
om en landsdækkende service. Det 
er godt at vide, hvis der sker uheld. 
   Endelig samarbejder Super Dæk 
Service med alle de største leasing-
selskaber, når det drejer sig om dæk 
og fælge samt reparation af disse. 
Et samarbejde finder også sted med 

de fleste partnerkoncepter i landet, 
så man som kunde kan opnå rabat 
eller andre fordele, når man skal 
have serviceret sin bil. 

Få en præsentation
Der er lederen af de enkelte afde-
linger, der gerne kommer ud og 
fortæller om fordelene ved håndvær-
kerkonceptet. Om de individuelle 
aftaler, der kan laves. Det handler 
blot om at få taget kontakten, siger 
Peter Skriver. „Det er måske ikke 
altid en god idé at lægge sine æg i 
én kurv,“ siger han. „Men i dette 
tilfælde er det en fordel at samle 
alle ydelser, kreditter og fakturaer 
et sted. FDM kommer på uanmeldt 
besøg og kontrollerer blandt andet 
reparationer og serviceeftersyn. Der 
er især fokus på, at reparationer og 
serviceeftersyn stemmer overens i 
forhold til det aftalte med kunden, 
og at kunden er korrekt informeret 
omkring eventuelle ekstra reparatio-
ner ud over det aftalte. Vi vil være 
branchens bedste inden for dæk og 
autoreparation.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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FÅ EN SERVICEAFTALE  
PÅ HELE DIN VOGNPARK

For mange små og mellemstore 
virksomheder kan en serviceaftale 
på alt kørende materiel være en 
indlysende fordel. Man får forenklet 
forretningsgangene og minimeret 
driftsudgifterne. Super Dæk Service 
(SDS) kalder det et håndværkerkoncept 
med en række indbyggede fordele. Alt 
sammen godkendes løbende af FDM 
kvalitetskontrol.

Salgs- og eftermarkedschef Peter Skriver, Super Dæk Service
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Jens Enevold Kristensen 
Direktør Erhverv Randers

E-BUSINESS RANDERS VIL SÆTTE 
„STRØM“ TIL HANDELSBYEN 
RANDERS
Randers har stolte traditioner som 
handelsby. Der skete for eksempel 
store ændringer i 1800-tallet, da 
specialforretninger som manufaktur-
handlere, kolonialkøbmænd mv. 
overtog handlen fra de gamle 
købmandsgårde. Nu blæser foran-
dringens vinde så igen. Den fysiske 
detailhandel i Randers, som i resten 
af Danmark, har længe været under 
pres grundet de mange muligheder 
digitaliseringen og internettet har 
givet. Den teknologiske udvikling 
definerer helt nye muligheder, og 
har ændret konkurrencesituationen 
for detailhandlen dramatisk.

Som detailhandler er man nødt 
til at forholde sig aktivt til den nye 
„verdensorden“. Digitaliseringen 
og internettet har defineret helt nye 
spilleregler for markedsføring, salg, 
logistik, forretningsgange, betaling 
mv. De traditionelle forretnings-
modeller er under pres, og man 
er nødt til at finde ud af om man 
skal have fornyet sine forretnings-
modeller for at være konkurrence-
dygtig. Der er et hav af muligheder. 
Man kan sælge sine varer udeluk-
kende via en web-shop, man kan 
kombinerer det med sin nuværende 
fysiske butik – kun fantasien sætter 
grænser. Faktum er dog, at der 
sættes „strøm“ på flere og flere 
elementer af en virksomhed. 

Erhverv Randers målsætning er 
at hjælpe lokale virksomheder til 
vækst og udvikling gennem uvildig 
sparring. Derfor er vi også meget 
glade for at 
komme med på 
holdet omkring 
e-business Ran-
ders. 

Den overord-
nede målsæt-
ning for e-busi-
ness Randers 
er at skabe et 
udviklingsmiljø, 
der skal gøre 
Randers til et centrum for e-han-
delsviden og -virke i Danmark. Vi 
forventer, at vi med den rette støtte 
fra politikere, virksomheder og ud-
dannelsesinstitutioner kan skabe et 
miljø, der kan løfte både den sam-
lede danske e-handel og det lokale 
detail- og erhvervsliv.

Initiativet bygger på tre ben, 
hvoraf det første er uddannelsen 
til e-købmand på Erhvervsakademi 
Dania, som er en to-årige handels-
økonomuddannelse med fokus på 
internetvirksomhed. Det andet ben 
er udviklingen af den traditionelle 
detailhandel, som i mange tilfælde 
ikke har taget e-handel til sig. Det 
tredje og sidste ben er etableringen 
af et miljø, hvor e-handelsiværksæt-

tere kan få sparring og rådgivning, 
og hvor virksomheder inden for 
e-handel kan indgå i en videns-
klynge. Der vil i denne forbindelse 

blive etableret 
et e-lab, som får 
til huse hos Dan 
Domain.

Jeg synes, der 
er grund til at 
være stolte over, 
at vi i Randers 
har kunnet 
skabe disse ram-
mer for udviklin-
gen af e-handel 

lokalt og forhåbentligt også natio-
nalt. Og derfor håber jeg meget at 
vores lokale virksomheder, og gerne 
virksomheder uden for kommunen, 
vil støtte op om initiativet, så vi kan 
få fyldt rammerne ud til glæde og 
gavn for detailhandlen.

  DEN TEKNOLOGISKE 
UDVIKLING DEFINERER 
HELT NYE MULIGHEDER, 
OG HAR ÆNDRET KON-
KURRENCESITUATIONEN 
FOR DETAILHANDLEN 
DRAMATISK
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Erhverv Randers har nu haft de første møder i det nye HR-

netværk, og vi har samtidig arrangeret det første i en række af 

virksomhedsbesøg, som medlemmerne kan komme på hos inspirerende 

lokale virksomheder.
Erhverv Randers’ nye HR-netværk er 
kommet godt fra start og deltagerne 
er glade for tiltaget. Der er fire mø-
der om året og de næste to møder 
bliver henholdsvis den 17. juni fra kl. 
08.30-11.00 hos Dahl advokater, og 
den 10. september fra kl. 08.30-
11.00 hos Erhverv Randers. Netvær-
ket er mest tiltænkt SMV men andre 
er også velkomne.

Virksomhedsbesøg
Det første virksomhedsbesøg som 
Erhverv Randers har arrangeret bli-
ver hos Dermapharm. Det kommer 
til at foregå med først en rundvisning 
i virksomheden og efterfølgende en 
fortælling om virksomhedens færd 
ud på det internationale marked.

Virksomhedsbesøgene arrangeres 
med et medlem og er for alle med-

lemmer. Hvis din virksomhed er 
interesseret i at blive besøgs-
virksomhed, så kontakt: 
Marketingkoordinator 
Jesper Lieberknecht på 
jl@erhvervranders.dk 
eller tlf.: 87 10 12 
84.

IVÆRKSÆTTERCAFÉ
Erhverv Randers starter den 10. juni deres første 
iværksættercafé op, hvor iværksættere kan komme forbi og 
høre hvilken hjælp de kan få til at starte deres egen virksomhed.

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

Udover generel sparring med en 
af Erhverv Randers’ konsulenter, 
vil man også kunne sparre med 
de øvrige deltagere, som alle har 
det til fælles, at de gerne vil starte 
virksomhed. Herigennem kan 
deltagerne skabe sig et netværk af 
ligesindede, som alle har erfaringer 
med det at starte en virksomhed.

Deltagerne vil blandt andet også 
kunne få hjælp til at udfylde en 

eventuel forretningsplan, hvis man 
ikke har fået sådan en på plads 
endnu.

„Det er ofte vigtigt at have en 
forretningsplan som iværksætter, 
da den kan hjælpe den enkelte til 
at finde ind til kernen i virksomhe-
dens ydelser og indtjening. Det gør 
samtidig iværksætteren bedre til at 
fortælle sin virksomhedshistorie, 
hvilket ofte kan være en nøgle til 

at låne penge i banken eller 
skaffe for eksempel et partner-
skab“, siger vejleder på iværksæt-
tercaféen Jesper Lieberknecht fra 
Erhverv Randers.

Iværksættercaféen foregår fra kl. 
15.00-17.00 den 10. juni og kører 
ellers den anden onsdag i hver 
anden måned, altså 12. august, 14. 
oktober og 9. december. 

NETVÆRK OG  
VIRKSOMHEDSBESØG
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Citychef Mette Bræmer-Jensen, Randers Cityforening

Den nye citychef i Randers har sat sig for at være en synlig profil. For 
synlig er hun: Udadvendt, glad og imødekommende. Vant til at ha’ 
mange bolde i luften og alligevel ha’ overblik. Nu går hun efter at 
sætte sit aftryk på Randers Cityforening, og det skal nok lykkes for den 
32-årige Mette Bræmer-Jensen, der ikke havde en særlig prangende 
skoletid, indtil hun fandt ud af, hvad den kan bruges til.



Mette er uddannet hos Dansk Supermarked med 
speciale i tekstil i Føtex på Dytmærsken i Randers. 
Efter elevtiden gik hun direkte ind og blev salgsleder af 
tekstilafdelingen i Storcenter Nord. Det var i 2004.

Så gik det egentlig slag i slag. I 2005 kom hun til 
Føtex på Torvet i Silkeborg, og året efter kom hun 
ind som afdelingschef hos Føtex i 
Egå. Her blev hun salgschef i 2010, 
hvor hun også stod for en større 
omstrukturering. I 2013 kom hun 
til hovedkontoret i Tilst, og her stod 
hun for promotion inden for tekstil-
området.

Hun har været igennem en 
længere lederuddannelse. Hun har 
været coach og underviser på kur-
suscenter Bøgehøj i Ebeltoft. Hovedsagelig inden for 
personlig udvikling, ledelse og salg.

„Dansk Supermarked er en fantastisk god lære-
plads,“ fortæller hun. „Jeg har kun godt at sige. Man 
får et ansvar, som man vil gøre alt for at leve op til. I 
Dansk Supermarked lærer man at yde sit bedste. Og 
det var egentlig først i min læretid, at jeg fandt ud af, 
hvad skolen kunne bruges til. Egentlig var jeg ikke 
særlig god i skolen. Men pludselig blev for eksempel 
erhvervsøkonomi interessant, og så måtte jeg naturlig-
vis i gang med bøgerne.“

Med mand og børn og job
Mettes mand, Thomas, er i Dansk 
Supermarked. Han er i dag slagter-
mester i Føtex Food i Guldsmed-
gade i Aarhus. De bor i et dejligt 
hus med deres tre børn, Gustav 
på 6, Clara på 4 og lille Ida på 2 år. 
Det betyder en tur til skolen for den 
ældste, den næste skal i børnehave 
og den sidste i vuggestue, så hver 
morgen er der gang i den.

„Men når vi så er sammen, er 
vi det 100 %. Jeg har nok et højt 
drive. Det skal jeg have, for hvis jeg ikke trives med mit 
arbejde, så går det helt sikkert ud over mine nærme-
ste omgivelser. Jeg har det godt med at knokle. Det 
har jeg gjort hele mit liv. Det er noget, jeg har med 

hjemme fra. Min barndom og mine forældre har betydet 
meget. Jeg er aldrig blevet pacet, men hvis jeg ville 
noget, så fik jeg også al mulig opbakning,“ fortæller 
Mette. „Vi er dog ikke blevet pylret om. Havde vi ondt 
i benet, fik vi at vide, at det skulle gås væk. Det råd vil 
jeg da gerne give videre. Jeg er ud af en hestefamilie, 

men da jeg som 13-årig faldt af min 
hest og brækkede halebenet, havde 
jeg dog fået nok. Siden har jeg ikke 
siddet på det dyr. Og vi har heller 
ingen dyr derhjemme. Det er rigeligt 
med rollingerne. Dem havde vi da 
også med, da vi var i USA i Påsken 
for at besøge min bror, selv om 
mange i vor omgangskreds mente, 
at nu skulle vi lade dem blive 

hjemme hos bedsteforældrene, så vi kunne slappe 
mere af. Men man kan hvad man vil, og det var en for-
rygende oplevelse for os alle.“ 

Randers City og fremtiden
Mette er klar over, at der ligger en stor opgave forude, 
for hvor skal foreningen hen? Hvad er strategien? Hvor-
dan understøtter man de enkelte butikker?

„I første omgang handler det om, at vi skal lære 
hinanden at kende. Jeg har efterhånden været rundt 
hos alle vore medlemmer, og nu kommer turen til dem, 
som stadig ikke er med i Randers City. De skal aktive-
res. I et samarbejde med Tradium er vi gået i gang med 

at forberede en række kurser med 
opstart til i efteråret. De kommer til 
at handle om online markedsføring, 
sociale medier, salg og turisme, 
økonomi og planlægning. Der er nok 
at se til.“

Personligt kan Mette Bræmer-
Jensen trække på sine erfaringer 
inden for salg og udvikling i byen, 
hvor hendes familie har boet i flere 
generationer. „Byen betyder noget, 
så naturligvis rejser man en væltet 

cykel eller et skilt op, når man ser det. Det mangler da 
bare,“ slutter Mette Bræmer-Jensen.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

 ONDT I BENET SKAL  

GÅS VÆK
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  DET VAR EGENTLIG 

FØRST I MIN LÆRETID, 

AT JEG FANDT UD AF, 

HVAD SKOLEN KUNNE 

BRUGES TIL

  JEG HAR DET GODT 

MED AT KNOKLE. 

DET HAR JEG GJORT 

HELE MIT LIV. DET ER 

NOGET, JEG HAR MED 

HJEMMEFRA
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TIL LEJE

Areal 150-3000 kvm kr./kvm  600,-

ENGELSHOLMVEJ 22, 8940 RANDERS SV.

DER OPFØRES NYT KONTORHUS I RANDERS SYD LIGE VED E45.

Sag 89200527 Huset opføres efter nutidige krav til et
velfungerende kontormiljø. Bl. a. kan følgende fremhæ-
ves: Fri parkering for både personale og gæster, fælles
kantineordning og mulighed for kantineservice i forbin-

delse med kundearrangementer o. lign., fælles mødelo-
kaler (til hhv. 16 og 32 pers.), køl/ventilation og elevator.
Der kan lejes lokaler i alle størrelser fra 150 m² til 3.000
m². Indretning og areal efter nærmere aftale og behovs-
afklaring.

NYHED

Indretning efter eg-
ne ønsker

TIL LEJE

B

Areal 457 kvm Årlig leje kr. 411.601

NORMANSVEJ 1, 8920 RANDERS NV.

I EFTERTRAGTET OG EKSKLUSIVT KONTORHUS UDBYDES NU 284 M² KONTORLEJEMÅL.

Sag 89200532 Ejendommen som har en velfungerende
kantineordning, et fitnesscenter og receptionsmodtagel-
se fremtræder på alle måder indbydende og gennem-
tænkt. Lejemålet består af et storrumskontor med ad-

gang til 2 mødelokaler/chefkontorer, og et flot thekøk-
ken. Generelt er alle rumadskillelser udført i glas og der
er fra lejemålet flot udsigt over Gudenåen og Gudenåda-
len.

NYHED

TIL LEJE

Areal 561 kvm Årlig leje kr. 448.800

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200510 I ”Dansk Revision-huset” på Tronholmen udlejes eksklusivt
kontorlejemål i stueetagen. Lejemålet ligger i den del af ejendommen, der
vender mod havnen/midtbyen og der vil således være udsigt fra de store
glaspartier til begge dele. Desuden udsigt ned over friarealet med beach-
volley og udendørs fitness.
Lejemålet er indrettet med en blanding af åbne og lukkede kontorer, men
kan let ombygges til anden indretning. Der er alle moderne bekvemmelighe-
der (herunder mulighed for adgang til kantine) og mulighed for at leje parke-
ring efter nærmere aftale. Der er let adgang til midtbyen via Randers Bro/
gangbro, og E45 nås på få minutter via Århusvej.

NYHED

250 m2 kan også
lejes.

TIL LEJE

Attraktive lejevilkår kan forhandles

TRONHOLMEN 3, RANDERS C.

BYENS BEDSTE KONTOR/KLINIKLOKALER

Sag 89200378 Byens bedste kontor/kliniklokaler.
Bynært, let at finde og med gode P-forhold ligger disse eksklusive kontorer.
Kontorhuset er opført med et ønske om at skabe perfekte rammer for virk-
somhederne der bor her. Eksklusiv adgangsområde via stort glasafdækket
”gårdhave”. lejemålet ligger på 3. sal. I lejemålet er der flot receptionsområ-
de/modtagelse, fleksible kontorer – nogle åbne, nogle lukkede. Der er ud-
sigt fra de fleste kontorer. Der er fælles kantine i ejendommen. Denne drives
af lejerforeningen og der serveres daglift flere måltider. Desuden mødekanti-
ne som kan bookes af lejerne når der skal bespises gæster. 
Lejemålet kan lejes i størrelse fra ca. 457 m² - 957 m².

Fra 457-957 kvm.

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

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

TIL LEJE

 Areal 644 kvm Årlig leje  541.000

LANGELANDSVEJ, 8940 RANDERS SV.

LYSE OG FLOTTE KONTORFACILITETER PÅ 644 KVM. LET ADGANG
TIL E45.

Sag 89200500 Lyse og flotte kontorfaciliteter på 644 kvm. med mulighed for
opdeling. Man kommer til lejemålet, som er beliggende i stueetagen, via et
flot ankomstområde. Lejemålet er indrettet med flotte mødelokaler og kon-
torer i glas og med en stor del af facaden direkte mod motorvejen. Der er p
pladser lige ved døren, let adgang til E45 og kantineordning som man har
mulighed for at deltage i på lige fod med husets øvrige lejere.

 God placering

Flere størrelser

TIL LEJE

Areal 150-3000 kvm kr./kvm  600,-

ENGELSHOLMVEJ 22, 8940 RANDERS SV.

DER OPFØRES NYT KONTORHUS I RANDERS SYD LIGE VED E45.

Sag 89200527 Huset opføres efter nutidige krav til et
velfungerende kontormiljø. Bl. a. kan følgende fremhæ-
ves: Fri parkering for både personale og gæster, fælles
kantineordning og mulighed for kantineservice i forbin-

delse med kundearrangementer o. lign., fælles mødelo-
kaler (til hhv. 16 og 32 pers.), køl/ventilation og elevator.
Der kan lejes lokaler i alle størrelser fra 150 m² til 3.000
m². Indretning og areal efter nærmere aftale og behovs-
afklaring.

NYHED

Indretning efter eg-
ne ønsker

TIL LEJE

B

Areal 457 kvm Årlig leje kr. 411.601

NORMANSVEJ 1, 8920 RANDERS NV.

I EFTERTRAGTET OG EKSKLUSIVT KONTORHUS UDBYDES NU 284 M² KONTORLEJEMÅL.

Sag 89200532 Ejendommen som har en velfungerende
kantineordning, et fitnesscenter og receptionsmodtagel-
se fremtræder på alle måder indbydende og gennem-
tænkt. Lejemålet består af et storrumskontor med ad-

gang til 2 mødelokaler/chefkontorer, og et flot thekøk-
ken. Generelt er alle rumadskillelser udført i glas og der
er fra lejemålet flot udsigt over Gudenåen og Gudenåda-
len.

NYHED

TIL LEJE

Areal 561 kvm Årlig leje kr. 448.800

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200510 I ”Dansk Revision-huset” på Tronholmen udlejes eksklusivt
kontorlejemål i stueetagen. Lejemålet ligger i den del af ejendommen, der
vender mod havnen/midtbyen og der vil således være udsigt fra de store
glaspartier til begge dele. Desuden udsigt ned over friarealet med beach-
volley og udendørs fitness.
Lejemålet er indrettet med en blanding af åbne og lukkede kontorer, men
kan let ombygges til anden indretning. Der er alle moderne bekvemmelighe-
der (herunder mulighed for adgang til kantine) og mulighed for at leje parke-
ring efter nærmere aftale. Der er let adgang til midtbyen via Randers Bro/
gangbro, og E45 nås på få minutter via Århusvej.

NYHED

250 m2 kan også
lejes.

TIL LEJE

Attraktive lejevilkår kan forhandles

TRONHOLMEN 3, RANDERS C.

BYENS BEDSTE KONTOR/KLINIKLOKALER

Sag 89200378 Byens bedste kontor/kliniklokaler.
Bynært, let at finde og med gode P-forhold ligger disse eksklusive kontorer.
Kontorhuset er opført med et ønske om at skabe perfekte rammer for virk-
somhederne der bor her. Eksklusiv adgangsområde via stort glasafdækket
”gårdhave”. lejemålet ligger på 3. sal. I lejemålet er der flot receptionsområ-
de/modtagelse, fleksible kontorer – nogle åbne, nogle lukkede. Der er ud-
sigt fra de fleste kontorer. Der er fælles kantine i ejendommen. Denne drives
af lejerforeningen og der serveres daglift flere måltider. Desuden mødekanti-
ne som kan bookes af lejerne når der skal bespises gæster. 
Lejemålet kan lejes i størrelse fra ca. 457 m² - 957 m².

Fra 457-957 kvm.

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

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

TIL LEJE

 Areal 644 kvm Årlig leje  541.000

LANGELANDSVEJ, 8940 RANDERS SV.

LYSE OG FLOTTE KONTORFACILITETER PÅ 644 KVM. LET ADGANG
TIL E45.

Sag 89200500 Lyse og flotte kontorfaciliteter på 644 kvm. med mulighed for
opdeling. Man kommer til lejemålet, som er beliggende i stueetagen, via et
flot ankomstområde. Lejemålet er indrettet med flotte mødelokaler og kon-
torer i glas og med en stor del af facaden direkte mod motorvejen. Der er p
pladser lige ved døren, let adgang til E45 og kantineordning som man har
mulighed for at deltage i på lige fod med husets øvrige lejere.

 God placering

Flere størrelser

TIL LEJE

Areal 150-3000 kvm kr./kvm  600,-

ENGELSHOLMVEJ 22, 8940 RANDERS SV.

DER OPFØRES NYT KONTORHUS I RANDERS SYD LIGE VED E45.

Sag 89200527 Huset opføres efter nutidige krav til et
velfungerende kontormiljø. Bl. a. kan følgende fremhæ-
ves: Fri parkering for både personale og gæster, fælles
kantineordning og mulighed for kantineservice i forbin-

delse med kundearrangementer o. lign., fælles mødelo-
kaler (til hhv. 16 og 32 pers.), køl/ventilation og elevator.
Der kan lejes lokaler i alle størrelser fra 150 m² til 3.000
m². Indretning og areal efter nærmere aftale og behovs-
afklaring.

NYHED

Indretning efter eg-
ne ønsker

TIL LEJE

B

Areal 457 kvm Årlig leje kr. 411.601

NORMANSVEJ 1, 8920 RANDERS NV.

I EFTERTRAGTET OG EKSKLUSIVT KONTORHUS UDBYDES NU 284 M² KONTORLEJEMÅL.

Sag 89200532 Ejendommen som har en velfungerende
kantineordning, et fitnesscenter og receptionsmodtagel-
se fremtræder på alle måder indbydende og gennem-
tænkt. Lejemålet består af et storrumskontor med ad-

gang til 2 mødelokaler/chefkontorer, og et flot thekøk-
ken. Generelt er alle rumadskillelser udført i glas og der
er fra lejemålet flot udsigt over Gudenåen og Gudenåda-
len.

NYHED

TIL LEJE

Areal 561 kvm Årlig leje kr. 448.800

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200510 I ”Dansk Revision-huset” på Tronholmen udlejes eksklusivt
kontorlejemål i stueetagen. Lejemålet ligger i den del af ejendommen, der
vender mod havnen/midtbyen og der vil således være udsigt fra de store
glaspartier til begge dele. Desuden udsigt ned over friarealet med beach-
volley og udendørs fitness.
Lejemålet er indrettet med en blanding af åbne og lukkede kontorer, men
kan let ombygges til anden indretning. Der er alle moderne bekvemmelighe-
der (herunder mulighed for adgang til kantine) og mulighed for at leje parke-
ring efter nærmere aftale. Der er let adgang til midtbyen via Randers Bro/
gangbro, og E45 nås på få minutter via Århusvej.

NYHED

250 m2 kan også
lejes.

TIL LEJE

Attraktive lejevilkår kan forhandles

TRONHOLMEN 3, RANDERS C.

BYENS BEDSTE KONTOR/KLINIKLOKALER

Sag 89200378 Byens bedste kontor/kliniklokaler.
Bynært, let at finde og med gode P-forhold ligger disse eksklusive kontorer.
Kontorhuset er opført med et ønske om at skabe perfekte rammer for virk-
somhederne der bor her. Eksklusiv adgangsområde via stort glasafdækket
”gårdhave”. lejemålet ligger på 3. sal. I lejemålet er der flot receptionsområ-
de/modtagelse, fleksible kontorer – nogle åbne, nogle lukkede. Der er ud-
sigt fra de fleste kontorer. Der er fælles kantine i ejendommen. Denne drives
af lejerforeningen og der serveres daglift flere måltider. Desuden mødekanti-
ne som kan bookes af lejerne når der skal bespises gæster. 
Lejemålet kan lejes i størrelse fra ca. 457 m² - 957 m².

Fra 457-957 kvm.

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

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

TIL LEJE

 Areal 644 kvm Årlig leje  541.000

LANGELANDSVEJ, 8940 RANDERS SV.

LYSE OG FLOTTE KONTORFACILITETER PÅ 644 KVM. LET ADGANG
TIL E45.

Sag 89200500 Lyse og flotte kontorfaciliteter på 644 kvm. med mulighed for
opdeling. Man kommer til lejemålet, som er beliggende i stueetagen, via et
flot ankomstområde. Lejemålet er indrettet med flotte mødelokaler og kon-
torer i glas og med en stor del af facaden direkte mod motorvejen. Der er p
pladser lige ved døren, let adgang til E45 og kantineordning som man har
mulighed for at deltage i på lige fod med husets øvrige lejere.

 God placering

Flere størrelser

TIL LEJE

Areal 150-3000 kvm kr./kvm  600,-

ENGELSHOLMVEJ 22, 8940 RANDERS SV.

DER OPFØRES NYT KONTORHUS I RANDERS SYD LIGE VED E45.

Sag 89200527 Huset opføres efter nutidige krav til et
velfungerende kontormiljø. Bl. a. kan følgende fremhæ-
ves: Fri parkering for både personale og gæster, fælles
kantineordning og mulighed for kantineservice i forbin-

delse med kundearrangementer o. lign., fælles mødelo-
kaler (til hhv. 16 og 32 pers.), køl/ventilation og elevator.
Der kan lejes lokaler i alle størrelser fra 150 m² til 3.000
m². Indretning og areal efter nærmere aftale og behovs-
afklaring.

NYHED

Indretning efter eg-
ne ønsker

TIL LEJE

B

Areal 457 kvm Årlig leje kr. 411.601

NORMANSVEJ 1, 8920 RANDERS NV.

I EFTERTRAGTET OG EKSKLUSIVT KONTORHUS UDBYDES NU 284 M² KONTORLEJEMÅL.

Sag 89200532 Ejendommen som har en velfungerende
kantineordning, et fitnesscenter og receptionsmodtagel-
se fremtræder på alle måder indbydende og gennem-
tænkt. Lejemålet består af et storrumskontor med ad-

gang til 2 mødelokaler/chefkontorer, og et flot thekøk-
ken. Generelt er alle rumadskillelser udført i glas og der
er fra lejemålet flot udsigt over Gudenåen og Gudenåda-
len.

NYHED

TIL LEJE

Areal 561 kvm Årlig leje kr. 448.800

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200510 I ”Dansk Revision-huset” på Tronholmen udlejes eksklusivt
kontorlejemål i stueetagen. Lejemålet ligger i den del af ejendommen, der
vender mod havnen/midtbyen og der vil således være udsigt fra de store
glaspartier til begge dele. Desuden udsigt ned over friarealet med beach-
volley og udendørs fitness.
Lejemålet er indrettet med en blanding af åbne og lukkede kontorer, men
kan let ombygges til anden indretning. Der er alle moderne bekvemmelighe-
der (herunder mulighed for adgang til kantine) og mulighed for at leje parke-
ring efter nærmere aftale. Der er let adgang til midtbyen via Randers Bro/
gangbro, og E45 nås på få minutter via Århusvej.

NYHED

250 m2 kan også
lejes.

TIL LEJE

Attraktive lejevilkår kan forhandles

TRONHOLMEN 3, RANDERS C.

BYENS BEDSTE KONTOR/KLINIKLOKALER

Sag 89200378 Byens bedste kontor/kliniklokaler.
Bynært, let at finde og med gode P-forhold ligger disse eksklusive kontorer.
Kontorhuset er opført med et ønske om at skabe perfekte rammer for virk-
somhederne der bor her. Eksklusiv adgangsområde via stort glasafdækket
”gårdhave”. lejemålet ligger på 3. sal. I lejemålet er der flot receptionsområ-
de/modtagelse, fleksible kontorer – nogle åbne, nogle lukkede. Der er ud-
sigt fra de fleste kontorer. Der er fælles kantine i ejendommen. Denne drives
af lejerforeningen og der serveres daglift flere måltider. Desuden mødekanti-
ne som kan bookes af lejerne når der skal bespises gæster. 
Lejemålet kan lejes i størrelse fra ca. 457 m² - 957 m².

Fra 457-957 kvm.

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

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

TIL LEJE

 Areal 644 kvm Årlig leje  541.000

LANGELANDSVEJ, 8940 RANDERS SV.

LYSE OG FLOTTE KONTORFACILITETER PÅ 644 KVM. LET ADGANG
TIL E45.

Sag 89200500 Lyse og flotte kontorfaciliteter på 644 kvm. med mulighed for
opdeling. Man kommer til lejemålet, som er beliggende i stueetagen, via et
flot ankomstområde. Lejemålet er indrettet med flotte mødelokaler og kon-
torer i glas og med en stor del af facaden direkte mod motorvejen. Der er p
pladser lige ved døren, let adgang til E45 og kantineordning som man har
mulighed for at deltage i på lige fod med husets øvrige lejere.

 God placering

Flere størrelser

TIL LEJE

Areal 150-3000 kvm kr./kvm  600,-

ENGELSHOLMVEJ 22, 8940 RANDERS SV.

DER OPFØRES NYT KONTORHUS I RANDERS SYD LIGE VED E45.

Sag 89200527 Huset opføres efter nutidige krav til et
velfungerende kontormiljø. Bl. a. kan følgende fremhæ-
ves: Fri parkering for både personale og gæster, fælles
kantineordning og mulighed for kantineservice i forbin-

delse med kundearrangementer o. lign., fælles mødelo-
kaler (til hhv. 16 og 32 pers.), køl/ventilation og elevator.
Der kan lejes lokaler i alle størrelser fra 150 m² til 3.000
m². Indretning og areal efter nærmere aftale og behovs-
afklaring.

NYHED

Indretning efter eg-
ne ønsker

TIL LEJE

B

Areal 457 kvm Årlig leje kr. 411.601

NORMANSVEJ 1, 8920 RANDERS NV.

I EFTERTRAGTET OG EKSKLUSIVT KONTORHUS UDBYDES NU 284 M² KONTORLEJEMÅL.

Sag 89200532 Ejendommen som har en velfungerende
kantineordning, et fitnesscenter og receptionsmodtagel-
se fremtræder på alle måder indbydende og gennem-
tænkt. Lejemålet består af et storrumskontor med ad-

gang til 2 mødelokaler/chefkontorer, og et flot thekøk-
ken. Generelt er alle rumadskillelser udført i glas og der
er fra lejemålet flot udsigt over Gudenåen og Gudenåda-
len.

NYHED

TIL LEJE

Areal 561 kvm Årlig leje kr. 448.800

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200510 I ”Dansk Revision-huset” på Tronholmen udlejes eksklusivt
kontorlejemål i stueetagen. Lejemålet ligger i den del af ejendommen, der
vender mod havnen/midtbyen og der vil således være udsigt fra de store
glaspartier til begge dele. Desuden udsigt ned over friarealet med beach-
volley og udendørs fitness.
Lejemålet er indrettet med en blanding af åbne og lukkede kontorer, men
kan let ombygges til anden indretning. Der er alle moderne bekvemmelighe-
der (herunder mulighed for adgang til kantine) og mulighed for at leje parke-
ring efter nærmere aftale. Der er let adgang til midtbyen via Randers Bro/
gangbro, og E45 nås på få minutter via Århusvej.

NYHED

250 m2 kan også
lejes.

TIL LEJE

Attraktive lejevilkår kan forhandles

TRONHOLMEN 3, RANDERS C.

BYENS BEDSTE KONTOR/KLINIKLOKALER

Sag 89200378 Byens bedste kontor/kliniklokaler.
Bynært, let at finde og med gode P-forhold ligger disse eksklusive kontorer.
Kontorhuset er opført med et ønske om at skabe perfekte rammer for virk-
somhederne der bor her. Eksklusiv adgangsområde via stort glasafdækket
”gårdhave”. lejemålet ligger på 3. sal. I lejemålet er der flot receptionsområ-
de/modtagelse, fleksible kontorer – nogle åbne, nogle lukkede. Der er ud-
sigt fra de fleste kontorer. Der er fælles kantine i ejendommen. Denne drives
af lejerforeningen og der serveres daglift flere måltider. Desuden mødekanti-
ne som kan bookes af lejerne når der skal bespises gæster. 
Lejemålet kan lejes i størrelse fra ca. 457 m² - 957 m².

Fra 457-957 kvm.

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

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

TIL LEJE

 Areal 644 kvm Årlig leje  541.000

LANGELANDSVEJ, 8940 RANDERS SV.

LYSE OG FLOTTE KONTORFACILITETER PÅ 644 KVM. LET ADGANG
TIL E45.

Sag 89200500 Lyse og flotte kontorfaciliteter på 644 kvm. med mulighed for
opdeling. Man kommer til lejemålet, som er beliggende i stueetagen, via et
flot ankomstområde. Lejemålet er indrettet med flotte mødelokaler og kon-
torer i glas og med en stor del af facaden direkte mod motorvejen. Der er p
pladser lige ved døren, let adgang til E45 og kantineordning som man har
mulighed for at deltage i på lige fod med husets øvrige lejere.

 God placering

Flere størrelser

TIL LEJE

Areal 150-3000 kvm kr./kvm  600,-

ENGELSHOLMVEJ 22, 8940 RANDERS SV.

DER OPFØRES NYT KONTORHUS I RANDERS SYD LIGE VED E45.

Sag 89200527 Huset opføres efter nutidige krav til et
velfungerende kontormiljø. Bl. a. kan følgende fremhæ-
ves: Fri parkering for både personale og gæster, fælles
kantineordning og mulighed for kantineservice i forbin-

delse med kundearrangementer o. lign., fælles mødelo-
kaler (til hhv. 16 og 32 pers.), køl/ventilation og elevator.
Der kan lejes lokaler i alle størrelser fra 150 m² til 3.000
m². Indretning og areal efter nærmere aftale og behovs-
afklaring.

NYHED

Indretning efter eg-
ne ønsker

TIL LEJE

B

Areal 457 kvm Årlig leje kr. 411.601

NORMANSVEJ 1, 8920 RANDERS NV.

I EFTERTRAGTET OG EKSKLUSIVT KONTORHUS UDBYDES NU 284 M² KONTORLEJEMÅL.

Sag 89200532 Ejendommen som har en velfungerende
kantineordning, et fitnesscenter og receptionsmodtagel-
se fremtræder på alle måder indbydende og gennem-
tænkt. Lejemålet består af et storrumskontor med ad-

gang til 2 mødelokaler/chefkontorer, og et flot thekøk-
ken. Generelt er alle rumadskillelser udført i glas og der
er fra lejemålet flot udsigt over Gudenåen og Gudenåda-
len.

NYHED

TIL LEJE

Areal 561 kvm Årlig leje kr. 448.800

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

TRONHOLMEN 5, 8960 RANDERS SØ.

Sag 89200510 I ”Dansk Revision-huset” på Tronholmen udlejes eksklusivt
kontorlejemål i stueetagen. Lejemålet ligger i den del af ejendommen, der
vender mod havnen/midtbyen og der vil således være udsigt fra de store
glaspartier til begge dele. Desuden udsigt ned over friarealet med beach-
volley og udendørs fitness.
Lejemålet er indrettet med en blanding af åbne og lukkede kontorer, men
kan let ombygges til anden indretning. Der er alle moderne bekvemmelighe-
der (herunder mulighed for adgang til kantine) og mulighed for at leje parke-
ring efter nærmere aftale. Der er let adgang til midtbyen via Randers Bro/
gangbro, og E45 nås på få minutter via Århusvej.

NYHED

250 m2 kan også
lejes.

TIL LEJE

Attraktive lejevilkår kan forhandles

TRONHOLMEN 3, RANDERS C.

BYENS BEDSTE KONTOR/KLINIKLOKALER

Sag 89200378 Byens bedste kontor/kliniklokaler.
Bynært, let at finde og med gode P-forhold ligger disse eksklusive kontorer.
Kontorhuset er opført med et ønske om at skabe perfekte rammer for virk-
somhederne der bor her. Eksklusiv adgangsområde via stort glasafdækket
”gårdhave”. lejemålet ligger på 3. sal. I lejemålet er der flot receptionsområ-
de/modtagelse, fleksible kontorer – nogle åbne, nogle lukkede. Der er ud-
sigt fra de fleste kontorer. Der er fælles kantine i ejendommen. Denne drives
af lejerforeningen og der serveres daglift flere måltider. Desuden mødekanti-
ne som kan bookes af lejerne når der skal bespises gæster. 
Lejemålet kan lejes i størrelse fra ca. 457 m² - 957 m².

Fra 457-957 kvm.

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

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE

Michael Møller
Indehaver

Lars Kandborg
Indehaver

Karina Boje
Sagsbehandler

Julie Dahl
Salg & vurdering

TIL LEJE

 Areal 644 kvm Årlig leje  541.000

LANGELANDSVEJ, 8940 RANDERS SV.

LYSE OG FLOTTE KONTORFACILITETER PÅ 644 KVM. LET ADGANG
TIL E45.

Sag 89200500 Lyse og flotte kontorfaciliteter på 644 kvm. med mulighed for
opdeling. Man kommer til lejemålet, som er beliggende i stueetagen, via et
flot ankomstområde. Lejemålet er indrettet med flotte mødelokaler og kon-
torer i glas og med en stor del af facaden direkte mod motorvejen. Der er p
pladser lige ved døren, let adgang til E45 og kantineordning som man har
mulighed for at deltage i på lige fod med husets øvrige lejere.

 God placering

Flere størrelser

mailto:892@edc.dk


Beredskabs-direktør

Det kommende fælles bered-
skab for Randers, Favrskov, 
Norddjurs og Syddjurs Kommu-
ner har ansat Kasper Sønder-
dahl (38) som direktør. Han er 
cand.merc.jur og har arbejdet ti 
år som redder og paramedici-
ner, ligesom han har mange års 
ledelseserfaring. Kasper kom-
mer fra en stilling som sikker-
hedschef i Muskelsvindfonden. 
Han har tidligere været ansat 
ved Aarhus Brandvæsen og har 
været ansvarlig for sikkerhed 
og risikostyring hos Vestas.
Samarbejdet starter ved 
årsskiftet til 2016 og Kasper 

Sønderdahl får indtil videre 
base i Randers.

Vestas
Ifølge Morten Albæk, så er 
Vestas nu stærk nok til at 
kunne klare sig uden hans 
tilstedeværelse, lyder det bram-
frit fra manden, der ikke skjuler 
sit talent for at sætte ord på 
egne bedrifter. I stedet er han 
gået i kompagniskab med 
rigmand og investor Jan Bech 
Andersen, der blandt andet red-
dede fodboldklubben Brøndby. 
De har stiftet investerings- og 
rådgivningsfirmaet Voluntas, 
hvor Albæk bliver administre-
rende direktør. Der bliver sat 
omkring 600 millioner ind i 
virksomheden som startkapital. 

LE34
På den seneste generalfor-
samling har Landinspektørfir-
maet LE34 A/S, Randers, valgt 
erhvervsmanden Jens Moberg 
som formand for bestyrelsen. 
Han har en baggrund som 
general manager og vice pre-

sident i Microsoft samt CEO 
for Alectia og Better Place 
Denmark. 
Kenneth Norre, der er admi-
nistrerende direktør i LE34, 
glæder sig til samarbejdet med 
Jens Moberg omkring kunde-
orientering og effektivisering 
med fokus lagt på vækst, in-
novation og nytænkning. LE34 
har en afdeling i Rønde samt 
23 andre steder rundt omkring 
i landet. 

Randers 
Tandhjulsfabrik

Direktør Søren Fischer (67) 
har efter mere end 30 år 
overladt posten som adm. dir. 
hos Randers Tandhjulsfabrik 
A/S til Palle Martin (50). Palle 
har tidligere fungeret som 
øverste chef i Danmark for 
den amerikansk-ejede køle-
koncern Johnson Controls. 
Søren Fischer vil fortsat hellige 
sig ledelsen af det delvis 
Randers Tandhjulsfabrik-ejede 
selskab Fischer-Kamstrup men 
har også forladt posten som 
formand for Dansk Industri i 
Randers og Norddjurs.

John Frandsen
Ejendomsmæglerfirmaet John 
Frandsen har udvidet sine akti-
viteter ved at ansætte Mogens 
Olesen Damm i landbrugs-
afdelingen. Mogens Olesen 
Damm har de sidste 15 år 
været selvstændig landmand 
og er ud af en landbrugsfami-
lie. Han er godt kendt i land-
brugskredse og har været med 
i Agrinords bestyrelse samt 
diverse udvalg. Det bliver Mo-
gens Olesen Damms opgave 
at vurdere og sælge alle typer 
landbrug. Ud over Mogens 
Olesen Damm tæller land-
brugsafdelingen også Anders 
Buhl Christensen, Knud Harder 
og Jakob Jakobsen.

Nye selskaber
CVR-NR:
36564350 Albers Juletræer ApS .................................................................................. 13.03.2015
36682701 JP Brød City aps ......................................................................................... 16.03.2015
36685115 Knudsen Service ApS ................................................................................. 17.03.2015
36685476 Topclean ApS .............................................................................................. 18.03.2015
36687851 Århusvej 150 ApS ....................................................................................... 20.03.2015
36687932 JC Innovation ApS ...................................................................................... 20.03.2015
36694289 Hvidevarecenter R.F. ApS ........................................................................... 25.03.2015
36694629 Floor Active ApS ......................................................................................... 25.03.2015
36694750 DM Handel og Anlæg ApS .......................................................................... 25.03.2015
www36705639 Svane Køkkenet Randers ApS .............................................................. 08.04.2015
36705809 Digitalhuset Randers ApS ........................................................................... 08.04.2015
36707089 Vupsa Svineproduktion A/S ......................................................................... 09.04.2015
36708573 TN Bolig ApS ............................................................................................... 10.04.2015
36710454 PP Inventar ApS .......................................................................................... 13.04.2015
36711779 C. Jakobsen Randers ApS .......................................................................... 14.04.2015
36711841 Purhus Entreprenørforretning af 2015 ApS ................................................ 14.04.2015
36711248 Ticket2help ApS .......................................................................................... 16.04.2015
36716177 KJ Denmark ApS ......................................................................................... 17.04.2015
36716541 Kvist & Jensen Komplementarselskab ApS ................................................ 17.04.2015
36720042 Randers Tømrerforretning ApS ................................................................... 22.04.2015
36721561 tilpas.nu ApS ............................................................................................... 23.04.2015
36722703 Anette Gregersen ApS ................................................................................ 23.04.2015
36728035 byMOXO ApS ............................................................................................. 29.04.2015
36731796 Kammi Entreprise ApS ................................................................................ 04.05.2015
36731826 MH Newco ApS .......................................................................................... 04.05.2015
36734752 Brdr. Søby ApS ............................................................................................ 06.05.2015
36735775 DesignWare ApS ........................................................................................ 07.05.2015
36891114 Unite ApS .................................................................................................... 11.05.2015
36891734 3K Montage ApS ......................................................................................... 12.05.2015

Selskabsændringer
CVR-NR: 
17924508 E. THYBO. MURER- & ENTREPRENØRFORRETNING A/S Likvidation vedtaget 18.03.2015
35049320 XL DANMARK ApS .................................................. Konkursdekret afsagt 23.03.2015
35041281 2TALENTREPRISE ApS .................................................... selskabet opløst 23.03.2015
15930640 C. + B. LOM ApS .......................................................opløst ved erklæring 07.04.2015
34717435 PROFESSIONEL ONLINE BRANDING ApS ............. Konkursdekret afsagt 15.04.2015
35145354 BYGGE-PARTNER ApS ............................................ Konkursdekret afsagt 15.04.2015
34593256 LIO RANDERS ApS ....................................Konkursbehandlingen afsluttet 16.04.2015
12187041 BYGGESELSKABET MICHAEL RASMUSSEN ApS Konkursbehandlingen afsluttet 16.04.2015
16397970 J.E.S. A/S ......................................................................... selskabet opløst 29.04.2015
28151977 CASA DESIGN ApS .......................................................... selskabet opløst 07.05.2015
33865287 LAGRAVE ApS ......................................................... Konkursdekret afsagt 11.05.2015
32330509 ABM AF 311014 ApS ....................................................... selskabet opløst 11.05.2015
28662831 Damido.com ApS ..................................................... Konkursdekret afsagt 11.05.2015
33365500 Selskabet af 30. marts 2015 ApS ............................ Konkursdekret afsagt 11.05.2015
27959407 BRORSEN AGENCY ApS ......................................... Konkursdekret afsagt 12.05.2015

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

NAVNE
KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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Byens Blik & VVS Randers
Kemp & Lauritzen A/S over-
tager pr. 1. juni 2015 aktivi-
teterne i Byens Blik & VVS 
Randers. Edvard Bjørn, der 
har ejet, drevet og udviklet 
Byens Blik & VVS Randers 
igennem 21 år har ønsket 
at overdrage sine aktiviteter 
til en virksomhed som kan 
sikre den fremtidige vækst og 
udvikling. Alle medarbejdere 
fortsætter med Edvard Bjørn 
som afdelingschef.

BoligSkrædderen
Christian Frydensberg kunne 
ikke finde en læreplads som 
møbelpolstrer, og hvad gør 
man så? Han købte simpelt-
hen sin egen virksomhed, 
BoligSkrædderen på Tvær-
byvej i Dronningborg. Til at 
undervise sig, har han fået 
ansat møbelpolstrer Svend 
Pedersen, der har været i 
faget i 50 år. Baggrunden er, 
at Christian har kørt gardinbus 
i ti år, og syntes, at der nu var 
tid til forandring. Og da han i 
længere tid har haft møbelpol-
string som en hobby, syntes 
han, at det vil være fint med 
kombinationen af gardiner og 
møbelpolstring. 

Iværksætteri i Gerni
Steen Haugaard Fransen er 
blevet indehaver af de gamle 
bygninger, som har huset 
højtryksrensefabrikken Gernis 
salgs- og udviklingsafdeling. 
Baggrunden var, at hans 
kone, Birgit, driver en webs-
hop, hvor varelaget var ved at 
fylde for meget i privaten. Ud 
over Fransenhome.dk, som 
webshoppen hedder, huser 
bygningerne indtil videre 
også reklamebureauet Henrik 
Ø, dæk og fælge shoppen, 
billigalu.dk, rådgivningsfir-
maet Tolstrup og Hvilsted og 
anlægsgartnerfirmaet Helsted 
Anlæg.  

Louring Lindgren Cosmetics
På adresse Houmeden 8 i 
Randers åbner Louise Lind-
gren (22) Louring Lindgren 
Cosmetics. Butikken er en 
makeup-forretning med en 
tilknyttet makeup artist. Ifølge 
Louise er der tale om produk-
ter uden parfume, parabener, 
alkohol eller talkum. Hun har 

selv disse problemer tæt 
inde på livet. Men i øvrigt har 
hun haft en idé om at blive 
selvstændig i længere tid, da 
hun som elev på Tradiums 
elitesportlinje måtte opgive 
drømmen om et liv som bad-
mintonspiller på højt niveau 
på grund af en knæskade.  

Bach & Pedersen
Bach & Pedersen, Danske 
Fragt A/S i Randers, har købt 
50 % af Auning Transport A/S. 
Auning Transport transpor-
terer primært råtræ. Brian 
Bach, indehaver af Auning 
Transport fortæller, at det ikke 
handler om økonomi, men 
mere om at lette hans store 
arbejdspres. Med tilgangen 
af transportvirksomheden fra 
Auning kommer der 13 skov-
biler samt 15 chauffører med i 
handelen. Ifølge Torben Bach 
fra Bach & Pedersen Trans-
port, så er virksomheden ikke 
bange for at prøve kræfter på 
et nyt transportområde, da de 
vil benytte sig af Brian Bachs 
store viden på området. 

Jysk Maskincenter
Virksomheden, der især sæl-
ger og servicerer landbrugs-
maskiner, har samlet sine 
aktiviteter i nye 9000 m2 store 
lokaler på Bronzevej i Ran-
ders. Alle 53 medarbejdere 
er dermed samlet i Randers, 
mens de tidligere værksteds-
faciliteter i Viborg, Askildrup 
og Kolind fortsat vil blive 
benyttet, når der er behov.

Dan Dryer A/S
Dan Dryer’s nye produkt-
serie Björk er netop blevet 
præmieret med en Red Dot 
Design Award, der uddeles i 
en af verdens mest velansete 
designkonkurrencer. Alle har 
set DAN DRYERs håndtørrere 
med det lille seje viking-logo 
på offentlige toiletter overalt i 
verden. „Vi har fået en fantas-
tisk start med Björk. Allerede 
før salget er gået i gang, har 
designkyndige fået øje på 
vores nyskabelse,“ siger DAN 
DRYERs administrerende 
direktør Susanne Friis Eden.

Jobfisk.dk
Det Randers-baserede karri-
eresite Jobfisk.dk har indgået 

samarbejde med Kursuszonen 
og udvider dermed mængden 
af viden og gør det nemmere 
for den karriereinteresserede 
at finde relevante kurser og 
uddannelser.
Henrik Rygaard Jensen, 
stifter af Jobfisk.dk fortæller, 
at han ser samarbejdet med 
Kursuszonen som et naturligt 
skridt i den fortsatte udvikling 
af Jobfisk.dk: „Vi tilbyder 
nu vores mange besøgende 
endnu en mulighed i deres 
karriere og jobliv. En mulighed 
for at blive klogere på mulig-
hederne for relevante kurser 
og efteruddannelse, som flere 
har efterspurgt.“

Dannevang Auto
Dennis Lundgren (27) har 
startet virksomheden Danne-
vang Auto ApS i Råsted i en 
værkstedshal, der tidligere var 
en del af Midtvejs Caravan. 
Dennis er både uddannet 
mekaniker og autotekniker 
og Dannevang Auto er med i 
Automester-kæden.

Cold Hand Winery
Med de to frugtvine „Malus 
Danica“ og „Cydonia“ vandt 
Cold Hand Winery De Gyldne 
Æbler ved Europas største 
konkurrence for æblevine, 
der finder sted i Frankfurt. 
Der deltog i år mere end 100 
forskellige æblevine fra 11 
nationer i konkurrencen.

FL. Laser
Maskinfabrikken Stemi er 
blevet overtaget af FL. Laser, 
der er en del af FL. Automatic 
i Haslund. Alle aktiviterne 
er flyttet Tebbestrupvej i 
Randers SV. Ejer af FL. Laser 
Michael Christensen oplyser 
at Lone Højsgaard fra FL Laser 
og Poul Nielsen fra Stemi fort-
sat står for den daglige drift. 

I Statoil Servicenter
Statoil Servicenter på Hoved-
vejen 7 i Råsted har åbnet 
for postbetjening for borgere 
i Råsted og omegn. Ifølge 
PostDanmark så er det glæ-
deligt, at endnu en postbe-
tjening i Randers Kommune 
ser dagens lys. Nu bliver 
det nemmere for de lokale 
at hente pakkerne fra den 
voksende nethandel.

E-commerce Konference
1. juni fra kl. 14.00-17.00 hos Dandomain, 
Normansvej 1, 8920 Randers NV.
E-handel er i konstant vækst og danskerne 
handler fortsat mere på nettet. Høre 
om, hvordan du kan udnytte dit online-
potentiale og få indblik i fremtidens 
e-handel. Oplæg ved Ronnie Bach 
Nielsen, DanDomain og Kasper Ebsen, 
No Zebra. Cases med Brødrene Dahl og 
Jysk Vin.
Arr.: it-forum og ebusiness Randers, gratis.
Tilmelding: 28-05-2015 kl. 12:00 til 
www.itforum.dk

Iværksættercafé
10. juni kl. 15.00-17.00 Business Park 
Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV.
Få vejledning omkring dine 
iværksætterdrømme og mød andre 
iværksættere. Caféen er et åbent miljø 
for iværksættere, hvor du har mulighed 
for at kigge forbi, hvis du ønsker at få nye 
øjne på din idé eller mangler sparring i 
forhold til specifikke udfordringer i din 
forretningsplan.
Info: Jesper Lieberknecht, 
jl@erhvervranders.dk / telefon 8710 1284.

Fremtidens byggecertificering
11. juni fra kl. 7.45-10.00 på Business 
Park Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV.
Informationsmøde om DGNB-
certificeringen og mulighed for kort at 
høre om en ny vidensdelingsdatabase for 
byggeriet fra VUCBB. Indlæg med Jesper 
Leerberg, arkitekt og auditør, Rambøll og 
Ib Rothmann, Innoscience ApS.
Arr./Tilm.: senest 9. juni 2015, 
www.erhvervranders.dk

Netværksmiddag med foredrag
18. juni fra kl. 17.00-20.00 på Business 
Park Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV.
Kom til netværksmiddag hos Erhverv 
Randers inden ferien starter og hør 
hvordan CEO Allan J. Vestergaard var med 
til at sælge virksomheden COCOM til 
Cisco for over 350 mio. kr.
Arr./Tilm.: senest 15. juni 2015, 
www.erhvervranders.dk

Iværksættercafé
12. august kl. 15.00-17.00 Business Park 
Randers
Få vejledning omkring dine 
iværksætterdrømme og mød andre 
iværksættere. Caféen er et åbent miljø 
for iværksættere, hvor du har mulighed 
for at kigge forbi, hvis du ønsker at få nye 
øjne på din idé eller mangler sparring i 
forhold til specifikke udfordringer i din 
forretningsplan.
Info: Jesper Lieberknecht, 
jl@erhvervranders.dk / telefon 8710 1284.

Virksomhedsbesøg på Dermapharm
9. september fra kl. 8.00-10.00 
Dermapharm, Europavej 10, 8990 Fårup.
Få bl.a. rundvisning på virksomheden 
og hør om dens ekspansion og 
eksporteventyr. Derudover får du også 
mulighed for at netværke med andre 
erhvervsledere.
Arr./Tilm.: senest 7. september 2015, 
www.erhvervranders.dk
Gratis for medlemmer.
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Alle data er indhentet i perioden 
12.03.2015 - 12.05.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

2Cap Biler A/S
Lykkeshøjvej 4, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,2)
Resultat før skat 0,4 (0)
Egenkapital 2,2 (1,8)

Advokatanpartsselskabet Adduco
C/O Hans Elgaard, Lupinvej 10, 8920 
Randers NV
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste -2,8 (3,8)
Resultat før skat -11,0 -(2,6)
Egenkapital -13,3 -(4,7)

A. J. Huset, Randers A/S
Torvegade 19, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,9)
Resultat før skat 0,6 (1,3)
Egenkapital 8,9 (8,6)

Aktive Konsulenter ApS
Lindbjergvej 79, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,4)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,2)

Allan Bonde, 760 Dronningborg ApS
Tjærbyvej 2, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,8 (4,3)
Resultat før skat 0,9 (1,4)
Egenkapital 1,4 (1,7)

All Creative A/S
Vesterbro 65, 8970 Havndal
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 20,5 (15,7)
Resultat før skat 1,7 (0,2)
Egenkapital 7,8 (6,6)

Arkil A/S
Søndergård Alle 4, 6500 Vojens
[Hvidemøllevej 7, 8920 Randers NV]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 127,1 (116,9)
Resultat før skat 36,5 (19,6)
Egenkapital 360,7 (330,4)
Antal ansatte 1.082 (1.120)

Arkitektfir. Bjarne Bang Madsen ApS
Vestergade 66 1 th, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,3)
Resultat før skat 0,3 -(0,3)
Egenkapital 0,6 (0,4)

A/S Delta 3 Teknik
Messingvej 42A, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,5 (6,8)
Resultat før skat 1,0 -(1,9)
Egenkapital 0,0 -(0,8)

Bec ApS
Zinkvej 6, 940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 4,7 (5)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 2,3 (2,3)

Bellcon ApS
Messingvej 64A, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,0 (1)
Resultat før skat 0,6 -(0,4)
Egenkapital 1,8 (1,2)

Bentzen Papirisolering ApS
Jægergade 8, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,3)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,5 (0,5)

Beton Genbrug ApS
Jernholmen 3, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,7)
Resultat før skat 0,3 (0,5)
Egenkapital 1,8 (1,6)

Bmg A/S
Haraldsvej 60L, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,6 (11,3)
Resultat før skat 3,0 (3,6)
Egenkapital 9,4 (7,7)
Antal ansatte 16 (14)

Bravida Danmark A/S
Park Allé 373, 2605 Brøndby
[Mirabellevej 8, 8930 Randers NØ]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 679,6 (595,3)
Resultat før skat 76,1 (60,7)
Egenkapital 186,2 (172,4)
Antal ansatte 1.286 (1.155)

C.J. Hvidevareservice ApS
Industrivej 3, 8981 Spentrup
Regnskabsafslutning 31-10-2014 
Bruttofortjeneste 6,7 (6,6)
Resultat før skat 1,3 (0,8)
Egenkapital 2,6 (2,2)

Conplast ApS
Industrivej 1, 8981 Spentrup
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,8 (4,6)
Resultat før skat 0,7 (1,5)
Egenkapital 6,5 (6,6)

Dansk Revision Randers, Godkendt 
Revisionspartnerselskab
Tronholmen 5, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 63,3 (60,3)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 7,0 (7)
Antal ansatte 98 (97)

Den Franske Autospecialist ApS
Alsikevej 27, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,7)
Resultat før skat 2,0 (2,2)
Egenkapital 2,5 (2,6)

Des Labels ApS
Haraldsvej 39A, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,3 (1,6)
Resultat før skat 0,4 (0)
Egenkapital 0,3 (0)

Dyrlægerne Nørhald ApS
Østermarksvej 24B, 8983 Gjerlev J
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,3)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,2)

Ehm Randers ApS
Middelgade 5, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 8,4 (10,2)
Resultat før skat -1,3 (0,1)
Egenkapital -0,1 (0,9)

Elka Labels A/S
Engelsholmvej 24, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 4,2 (3,2)
Resultat før skat 0,9 (0,1)

Egenkapital 3,4 (2,7)

Entré Living A/S
Haraldsvej 60, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 1,0 (1)
Resultat før skat -0,4 (0,2)
Egenkapital 5,0 (5,2)

Fischer-Kamstrup A/S
Haraldsvej 28, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,6 (5,9)
Resultat før skat 4,8 (2,5)
Egenkapital 4,4 (2,8)

Flexoprint A/S
Haraldsvej 39, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 32,3 (25)
Resultat før skat 11,1 (7)
Egenkapital 16,1 (11,2)

Fokus Vinduer A/S
Oust Møllevej 5, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,8)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 0,5 (0,6)

Fonden Danmarks Center For Vildlaks
Brusgårdsvej 15, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 4,3 (4,8)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 9,2 (8,5)

Fremtiden Staldinventar A/S
Rypevej 4, 8870 Langå
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 9,9 (9,7)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 4,4 (4,3)

Guldhammer Engineering ApS
Gl. Silkeborgvej 33, Ø Velling, 8920 
Randers NV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,8)
Resultat før skat 0,4 -(0,2)
Egenkapital 0,4 (0,1)

Haslund Byggefirma A/S
Lerbakken 4, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,2)
Resultat før skat 0,0 -(0,2)
Egenkapital 0,5 (0,6)

HC Farver A/S
Lucernevej 75, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30-11-2014 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,8)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 3,5 (3,2)

Headshoppen Randers ApS
Østergade 13, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,4)
Resultat før skat -0,2 (0)
Egenkapital -0,1 (0,1)

Heine Bjerre, Tømrer og Snedker ApS
Gammel Randersvej 43, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning  31-12-2014 
Bruttofortjeneste 4,4 (2,1)
Resultat før skat 1,5 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,3)

Home Theater Professionals ApS
Løvefoddalen 5, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,7)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 1,0 (1)

Hornbæk Plastindustri A/S
Tinvej 2, 8940 Randers SV 
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 21,7 (21,4)
Resultat før skat 10,4 (9,3)
Egenkapital 18,2 (16,4)

Indasia A/S
Agerskellet 50, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 10,5 (10,2)
Resultat før skat 1,4 (0,3)
Egenkapital 0,2 -(1)

Interrepro A/S
Gl. Stationsvej 7 1, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-11-2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,2)
Resultat før skat -0,1 (0)
Egenkapital 0,2 (0,2)

Jagt- og Fiskerimagasinet. Randers ApS
Torvegade 14, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,3)
Resultat før skat -0,6 -(0,4)
Egenkapital 2,3 (3)

Jakob Jørgensen, 716 Langå ApS
Markedsgade 1, 8870 Langå
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,2)
Resultat før skat 0,7 (0,4)
Egenkapital 1,8 (2,3)

Jette Lanng ApS
Herosvej 13, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 0,7 (0,8)

John Sloth VVS og Blik ApS
Rønnebærvej 26, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,9)
Resultat før skat -0,1 -(0,1)
Egenkapital -0,2 -(0,1)

Jydsk Fugeteknik ApS
Frederiksbergvej 8B, Vorup
8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,2)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,0 -(0,1)
Antal ansatte 6 (0)

Jysk Maskincenter A/S
Bronzevej 3, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 25,3 (20,3)
Resultat før skat 0,7 (0,9)
Egenkapital 11,8 (11,1)
Antal ansatte 62 (62)

Kronjyllands Taxabus ApS
Jomfruløkken 9, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,1 (5,4)
Resultat før skat 2,1 (1,3)
Egenkapital 10,9 (12,2)

Kronjyllands Vagtservice A/S
Bøgevej 22, Assentoft, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,2)
Resultat før skat 0,3 (0)
Egenkapital 0,6 (0,4)

Limo Labels A/S
Nyholmsvej 4, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 44,2 (44,9)
Resultat før skat 14,4 (3,6)
Egenkapital 29,8 (29,2)
Antal ansatte 53 (61)
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WOOD STEP fordobler resultat
Det Tørring baserede trappe-
firma, WOOD STEP, er for al-
vor trådt ud af krisens skygge.
De har lige leveret en trappe til 
„Skjerns Magasin“ i Matador-
byen på Dyrehavsbakken. Og 
så har de lige med et resultat 
på 2,3 mio. kr. før skat, leveret 
det bedste regnskab siden 
velmagtsdagene i 2007. 

„I betragtning af de pressede 
priser i branchen, er det et 
resultat, vi er meget stolte af,“ 
siger direktør Peter Ravn.
 
Jysk besindighed lønner sig
Markedet for trapper kollap-
sede i 2008 med finanskrisen, 
og priserne faldt med 20 pro-
cent. Det har været hårdt for 
WOOD STEP, men ikke fatalt, 
som det har været for mange 
andre trappefirmaer. Det er 
der ifølge direktøren især tre 
grunde til: Jysk besindighed, 
en stor opsparet kapital fra de 
gode tider i 0’erne samt evnen 
til at omstille sig og tænke 
kreativt.
Mens de store projekter ude-
blev, styrkede WOOD STEP 
sin position på markedet for 
specialtrapper. Samtidig blev 
der skåret ind til benet. Peter 
Ravn og hans familie gjorde 
selv rent i weekenderne.
 
Flere og flere projekter
På den måde blev krisen 
relativ kort for WOOD STEP, 
og de sidste fire år er det gået 
støt og roligt fremad. I 2013 
kom der atter skred i de store 
bygge projekter, og virksom-
heden fik en stor ordre på 540 
trapper til et byggeri på Sjæl-
land. Siden er flere kommet til. 
Blandt andet leverer WOOD 
STEP trapperne til luksus-
boligerne i „Havnevigen“ på 
Islands Brygge.

Efterspørgslen forstærkes af, 
at Trappefabrikken i Ølgod gik 
konkurs i februar. Situationen 
for WOOD STEP begynder at 
ligne tiden før krisen. Der er nu 
20 medarbejdere på virksom-
heden i Tørring øst for Randers 
mod 12 i 2010. WOOD STEP 
kan endelig profitere af den 
udvidelse, man lavede i 2007.
 
Ønsker kontrolleret vækst
„Vi har aldrig før haft så mange 
ordrer, men vi prøver at holde 
lidt igen. Vi ønsker kontrol-
leret vækst, så vi er sikre på, 
at vi kan følge med,“ siger en 
fortsat besindig Peter Ravn og 
fortsætter:
„Vi håbede på, at efterspørgs-
len ville få priserne til at stige, 
men det er der ikke noget, 
der tyder på. Konkurrencen 
er hård, og vi må til stadighed 
være opsøgende og finde nye 
leverandører, der kan mat-
che markedet.“ Direktøren 
fortæller, at der er et kæmpe 
dokumentationsbehov hos det 
offentlige. „De kommer cirka 
hver anden uge for at se, om vi 
laver det, der står i papirerne. 
Vi bliver kikket over skulderen 
på en helt anden måde, end vi 
har været vant til.“
Han forventer et positivt 
resultat i niveauet 3-4 mio. 
kr. før skat i regnskabsåret 
2014/2015.

Wood Step A/S
Hvilhusevej 36, Tørring, 8970 
Havndal

Regnskabsafslutning 31-12-2014 

Bruttofortjeneste 7,1 (5,7)

Resultat før skat 2,3 (1,2)

Egenkapital 4,3 (3,2)

Antal ansatte 20 (12)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Direktør Peter Ravn, Wood Step A/S. Foto: Christensen Photography

Limo Label Systems A/S
Nyholmsvej 4, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,1)
Resultat før skat 0,4 (0)
Egenkapital 0,6 (0,3)

Loevschall A/S
Nikkelvej 11, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 19,3 (14,3)
Resultat før skat 9,2 (3,1)
Egenkapital 16,2 (10,8)

Lund-Lund ApS
Rydbergsvej 8, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0)
Egenkapital 0,2 (0,1)

Maler Keld ApS
Bredgade 42, 8870 Langå
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,9)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,4 (0,4)

Michael Bonde Pedersen, 962 Randers ApS
Nørre Boulevard 22, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,0 (2)
Resultat før skat 0,5 (0)
Egenkapital 0,8 (0,5)

Nordhavn Marine & Offshore A/S
Nikkelvej 17, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 15,8 (9)
Resultat før skat 5,7 (4,8)
Egenkapital 5,5 (3,7)
Antal ansatte - (11)

Nordic Systems Randers ApS
Musvitvej 12, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,4 (0,9)
Resultat før skat -0,3 -(0,3)
Egenkapital -0,8 -(0,6)

Normark Denmark A/S
Endelavevej 1, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 14,2 (13,1)
Resultat før skat 1,4 (0,6)
Egenkapital 30,1 (29)
Antal ansatte 26 (25)

Oll Uddannelseshus ApS
Rosenørnsgade 6D 2, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,5)
Resultat før skat 0,1 (0)
Egenkapital 0,1 (0,1)

OT Transport ApS
Skovagervej 28, Nørbæk, 8990 Fårup
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,9 (3,5)
Resultat før skat 0,7 (0,1)
Egenkapital 0,7 (0,2)
Antal ansatte 7 (6)

Randers Dinitrolcenter A/S
Zinkvej 2, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,5)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,9 (0,7)

Randers Jernstøberi A/S
Industrivej 14, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 18,7 (14,9)
Resultat før skat 13,0 (9,4)
Egenkapital 22,4 (19,1)

Randers Lege og Event Center ApS
Mirabellevej 9A, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,6)
Resultat før skat -0,2 -(0,2)
Egenkapital -0,9 -(0,7)

Randers Materiel Service ApS
Myntevej 7, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,1 (1,9)
Resultat før skat 0,6 -(0,8)
Egenkapital 0,2 -(0,2)

Repro & Design ApS
Christoffersvej 3, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,6 (6,6)
Resultat før skat 1,8 (1,1)
Egenkapital 2,7 (1,9)

Robatech Nordic DK ApS
Industridalen 2, 8870 Langå
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,2)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 0,7 (0,3)

Smærup & Wessman A/S
Reberbanevej 10, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 30-09-2014 
Bruttofortjeneste 1,8 (2)
Resultat før skat -0,2 -(0,1)
Egenkapital 0,4 (0,5)

Søstrøm A/S
Blommevej 22, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 8,5 (7,5)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 3,2 (2,9)

Taxa Data ApS
Jomfruløkken 9, 8930 Randers NØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,9 (2)
Resultat før skat 0,5 (0,6)
Egenkapital 2,9 (2,5)

tekstiltrykkeren.dk ApS
Industrivej 10, 8920 Randers NV
Regnskabsafslutning  31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,8 (1)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital -0,3 -(0,3)

Thermaflex Nordic ApS
Niels Brocks Gade 14B, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,5)
Resultat før skat 0,3 (0,8)
Egenkapital 2,1 (1,9)

Tømrerfirma Poul Nielsen A/S
Eriksvej 11, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 22,9 (18,4)
Resultat før skat 6,4 (5,2)
Egenkapital 9,9 (8,6)

VAM A/S
Limevej 5, V Alling, 8963 Auning
[Thomas Edisons Vej 3, 8920 Randers NV]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 78,4 (66,6)
Resultat før skat 14,8 (11,6)
Egenkapital 36,2 (29,8)
Antal ansatte 126 (119)

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4, 7620 Lemvig
[Store Voldgade 4, 8900 Randers C]
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1.053,0 (1.234,3)
Resultat før skat -190,6 -(442,4)
Egenkapital 1.287,1 (887)
Antal ansatte - (563)



UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE 

Din udvikling starter her!

FÅ MERE INFO PÅ TELEFON 70 11 10 10 · INFO@TRADIUM.DK

DU KAN VÆLGE
• Murer
• Tømrer
• Bygningsmaler
• El og data
• Svejsning
• Laserskæring og    
 pladebearbejdning
• Overfladebehandling
• Turisme
• Detailhandel
• Administration
• Ledelse
• Fitness
• Frisør
• Teknisk designer
• Salg & service
• Auto
• Landtransport
• Lager og Logistik
• OrdBlindeUndervisning
• Forberedende Voksen   
 Undervisning

UDDANNELSE NÅR 
DET PASSER DIG 
Vores åbne værksteder har altid 
åbent, så du kan tage uddannelse 
når det passer dig.

IT ÅBENT VÆRKSTED  
Blommevej 39,  
8930 Randers NØ
Kontakt Mette M. Kristensen,  
tlf. 87 11 36 24 eller  
kr@tradium.dk

LASERSKÆRING OG 
PLADEBEARBEJDNING 
Blommevej 40, 8930 Randers
Kontakt: Vibeke Nansen,  
tlf. 87 11 85 13 eller  
vn@tradium.dk

SVEJS ÅBENT VÆRKSTED  
(BL.A. MAG, TIG, MIG) 
Blommevej 39, 8930 Randers
Kontakt: Vibeke Nansen,  
tlf. 87 11 85 13 eller  
vn@tradium.dk

LEDELSE BØR TRÆNES
Effektiv ledelse er grundstenen i en virksomheds forsatte succes. 

DEN GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE  
Lederskab i praksis, 5 moduler, i alt 13 dage fordelt. 

Modul 1 Det personlige lederskab. Medarbejderinvolvering  
 i ledelse, 3 dage (47750)

Modul 2  Kommunikation som ledelsesværktøj, 2 dage (47751) 
 Mødeledelse, 1 dag (47754)

Modul 3  Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler,  
 2 dage (47752)

Modul 4 Anvendelse af situationsbestemt ledelse,  
 2 dage (47755)

Modul 5 Ledelse og samarbejde, 3 dage (47753)
 
Kontakt Mette Mitta Kristensen,  
tlf. 87 11 36 24 eller kr@tradium.dk 
Næste hold starter den 24. august 2015.

 
BESTYRELSESUDDANNELSE
Du får indgående forståelse af bestyrelsesarbejdet i praksis. 
Uddannelsen er et samarbejde mellem Tradium, Erhvervsakademi 
Dania & Erhverv Randers. 

Modul 1 Bestyrelsens etablering og ledelse, 2 dage

Modul 2   Strategiarbejdet i bestyrelsen, 2 dage

Modul 3 Bestyrelsen arbejde med forretningsudvikling  
 & forretningsmodeller, 1 dag

Modul 4 Bestyrelsens forretningsforståelse, 2 dage

Modul 5 Bestyrelsesansvar & Jura, 1 dag

Modul 6  Den professionelle bestyrelse, 1 dag

Modul 7 Eksamen
 
Kontakt Anja Sørensen, tlf. 87 11 36 06 eller as@tradium.dk 
Næste hold starter 15. september 2015.
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