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Det virker bare hver gang
I Quickpot koordinerer vi vores kampagner, så alt 
materiale er parat til tiden. Det er vigtigt, at afdelingerne 
har tryksagerne, når kampagnerne kører. Jeg ved, at det 
holder, når Frank har ansvaret for dem. Hvis de skal være 
færdige til distribution på torsdag, så er de det. Og det er 
ikke nødvendigt at tjekke farverne. Kvaliteten er i orden.

Steen Haugaard Fransen
Direktør, Quickpot

Dit lokale trykkeri
Ring til Frank Kruse på 86 43 93 00 og få  
et kvalificeret bud på din næste trykopgave!
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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
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Siden sin spæde start i 1992 har 
Dan Decor A/S i Randers eks-
porteret sine løsninger for sol-
afskærmning 
til Tyskland. 
I dag foregår 
98 procent af 
salget stadig 
i udlandet 
med det tyske 
marked som 
det suverænt største. Ifølge ejeren, 
Hans Iversen, er det lige så nemt at 
handle med tyskere som med dan-
skere, blot man har lidt etikette og 
overholder nogle få uskrevne regler.

„Grundlæggende er det sådan, 
at jo bedre du kender dine kunder, 
desto mere afslappet kan du klæde 
dig og opføre dig. En ny kunde mø-
der man i jakkesæt, og man er Des.  
Generelt skal man være høflig, 
venlig og åben, og hellere en tak for 
høflig end i den modsatte retning. 
Modsat vil det stiveste puds virke 
forkert efter 15 års samarbejde, 
med mindre vi taler om de helt store 
kunder,“ afslører Hans Iversen.

Leverandører i Randers en fordel
Han grundlagde sin virksomhed i 
1992 som et 
rent handelssel-
skab. Produktet 
var persienner 
importeret fra 
Israel og Kina og 
solgt udeluk-
kende på det 
tyske marked. Fra kunder fik han 
forespørgsler på beslag, der kunne 

monteres uden at bore i de plast- og 
aluminiumsvinduer, der er så popu-
lære i Tyskland.

På det tids-
punkt var der 
kun en leveran-
dør af den slags 
løsninger, en 
tysk virksom-
hed, der havde 
et beslag for 

hvert produkt. Det undrede Hans 
Iversen, der mente, det kunne 
gøres smartere, og han udviklede et 
universalbeslag ved køkkenbordet 
derhjemme. I dag indgår det stadigt 
i sortimentet, som er udvidet 
betragteligt og i 
dag som noget 
nyt omfatter 
børnesikringer. 
Alle de beslag, 
Dan Decor A/S 
sælger, er igen-
nem tiderne ud-
viklet af Hans Iversen, og de bliver 
fremstillet i Randers og omegn.

„Det er klart en fordel at få 
fremstillet vores beslag i nærhe-
den. Vi kan lægge vores ordrer ud 
forskellige steder, og det giver stor 

fleksibilitet at 
få alt fremstillet 
uden for huset. 
Vi har haft 
kampagner, hvor 
vi skulle levere 
store styktal i 
løbet af kort tid, 

og den kampagne kommer måske 
ikke igen,“ fortæller Hans Iversen.

Ikke diskutere reklamationer
Ved et stort marked som det tyske 
er det nemlig ifølge ham vigtigt at 
kunne levere det, kunden bestil-
ler. Derfor skal man gøre sig klart, 
hvor meget man kan levere første 
gang. Og alle de andre gange, for 
så vidt, hvis man ønsker at beholde 
kunden. Derudover er det vigtigt 
at holde kontakten til eksisterende 
kunder og spørge ind til, hvorfor de 
ikke har købt noget et stykke tid for 
eksempel.

Dan Decor A/S kvalitetskontrol-
lerer alle sine produkter, og så dis-
kuterer man aldrig en reklamation. 
Det er ifølge Hans Iversen bedre 

bare at erstatte 
produktet, for 
hvis kunderne 
føler, der aldrig 
er bøvl, opnår 
man en større 
loyalitet som 
leverandør. Det 

gælder ikke mindst i Tyskland, hvor 
det for Dan Decor A/S er afgørende 
at have sit hovedmarked, for som 
Hans Iversen siger:

„80 millioner kunder i Tyskland er 
noget sjovere end de fem, der er i 
Danmark!“

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

  EN NY KUNDE 
MØDER MAN I 
JAKKESÆT, OG MAN  
ER DES

  DET GIVER STOR 
FLEKSIBILITET AT FÅ 
ALT FREMSTILLET 
UDEN FOR HUSET

  DET STIVESTE 
PUDS VIRKER FORKERT 
EFTER 15 ÅRS 
SAMARBEJDE
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Dan Decor A/S eksporterer hovedparten 

af sine produkter, heraf langt den største 

andel til Tyskland. Faktisk har virksomheden 

fra dag ét eksporteret til vores sydlige nabo.

Ejer Hans Iversen, Dan Decor A/S
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Da en henvendelse fra en anden 
smedevirksomhed i Randers om at 
bliver overtaget af Ålsrode Smede- 
& Maskinfabrik A/S, kort ÅSM, mun-
dede ud i et sammenbrud i forhand-
lingerne om vilkårene, var ideen om 
en afdeling i Randers sået i hovedet 
på direktøren, Brian Basse. Da 
der samtidigt 
lå velegnede 
haller tomme 
på Bombardier-
grunden, var det 
egentlig bare 
med at komme 
i gang.

„Vi kunne lige så godt selv gå i 
gang i Randers, da overtagelsen 
faldt til jorden. Vi har fine forhold i 
de haller, vi har lejet. Her kan vi lave 
større emner. Hvis det nuværende 
lejemål ikke er nok, er der mulighed 
for at leje mere herude,“ fortæller 
Brian Basse.

Men det er langt fra kun de større 
omgivelser, han ser som en fordel. 
Med fire til fem store smedevirk-
somheder i Grenaa er det svært 
at skaffe dygtige folk. Selv om 
virksomheden fast har fem smede-
lærlinge, er det ikke nok. I Randers 
er det nemmere at få kvalificeret 
arbejdskraft. Det er dygtige folk, 
virksomheden allerede har ansat, 

heraf mange fra det hedengangne 
VSB.

Randers har stort opland
„Jeg har flere dygtige smede 
skrevet op. Gode folk, som gerne 
vil arbejde hos os. En anden vigtig 
fordel her i Randers er, at der er en 

time kortere 
end fra Grenaa 
til stort set alle 
steder, og det er 
noget nemmere 
at få de store 
emner herfra 

end i Grenaa. Det er vigtigt, for der 
er en tendens til større og større 
emner, vi skal fremstille,“ forklarer 
Brian Basse.

Ud over 
infrastrukturen 
omkring hallerne 
i Randers er det 
noget større 
opland også 
særdeles interessant for smedevirk-
somheden. Randers ligger i et tæt 
befolket område med mange virk-
somheder, og Brian Basse forventer, 
at det hurtigt vil rygtes, hvad hans 
virksomhed allerede er kendt for 
hos de nuværende kunder, nemlig 
at ÅSM kan stort set alt inden for 
metal.

Norge er en mulighed
Han regner med at nå en størrelse 
på op til 30 ansatte i Randers alle-
rede om et år. Samtidigt vil væksten 
i Grenaa fortsætte i det omfang, det 
er muligt. I Randers skal de store 
emner som broer og konstruktioner 
til offshore-industrien bygges, hvor 
de mindre emner fortrinsvist vil 
blive fremstillet i Grenaa. Fortsætter 
udviklingen af de to afdelinger, kan 
nye komme på tale.

„Hvis arbejdet er der, er det bare 
med at starte en produktion. Vi har 
mange kunder i Norge i offshore-
industrien, så Norge kunne være en 
mulighed. Men lige meget, hvor vi 
kommer til at have smedefabrikker, 

vil vi beholde 
vores navn og 
logo, for vi vil 
altid være ’dem 
fra Ålsrode’ for 
vores omgivel-
ser.“

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

 RANDERS  
 HAR DET VI SKAL  

BRUGE
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  VI KUNNE LIGE SÅ 

GODT SELV GÅ I GANG 

I RANDERS

  DET ER NOGET 

NEMMERE AT FÅ DE 

STORE EMNER HERFRA



Efter fejlslagne forhandlinger 

om at overtage en anden 

virksomhed i Randers 

besluttede Ålsrode Smede- & 

Maskinfabrik A/S selv at åbne 

en afdeling i byen. Fordelene 

ved Randers er markante ifølge 

direktøren.
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Direktør Brian Basse, Ålsrode Smede- & Maskinfabrik A/S
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Efter tre måne-
ders samarbejde 
med studerende 
fra Ingeniørhøj-
skolen om at løse et problem med 
at flytte på tunge slidbaner forelig-
ger resultatet nu til stor tilfredshed 
for både Vulkan A/S, som ønsker at 
få løsningen fremstillet i praksis, og 

de fire studerende, som kom frem 
til løsningen og fik et flot 10-tal for 
opgaven.

„Det var som 
om, det var 
jule aften, da vi 
fik præsenteret 
de studeren-
des løsning. Vi 
havde været virkelig spændt. Det er 

en god løsning, 
og det ser ud til, 
den kan bruges 
i praksis. Lige 
nu ligger den 

hos en maskinfabrik, som regner på, 
hvad det vil koste at fremstille den,“ 
fortæller Henrik Nielsen.

Han er direktør og ejer af Vulkan, 
som har specialiseret sig i at lægge 

nye slidbaner på dæk til lastbiler. I 
den proces skal den ringformede 

slidbane, der 
kunne minde om 
en kæmpe ela-
stik på imellem 
13 og 17 kg, flyt-
tes manuelt over 
i den maskine, 

som monterer den på dækket.

Kunne være blevet endnu bedre
Da Arbejdstilsynet kom på besøg 
og gav Vulkan et påbud om at løse 
problemet med at løfte slidbanerne, 
måtte Vulkan finde en løsning. Til 
al held fik virksomheden et praj 
fra Erhverv Randers om, at der var 
muligheden for et samarbejde med 
studerende fra Ingeniørhøjskolen. 

STUDERENDE  
 LØSTE ARBEJDSMILJØPROBLEM

Et problem med tunge løft fik Vulkan 
A/S i Randers til at henvende sig 
til Ingeniørhøjskolen i håb om, at 

studerende kunne foreslå en løsning 
på problemet. Det lykkedes, og Vulkan 

er mere end tilfreds med resultatet.

  DET VAR SOM OM, 

DET VAR JULEAFTEN

  DE VILLE VIDE 

ALT OM, HVORDAN VI 

ARBEJDER

Daglig leder Pernille Wardinghus og ejerleder Henrik Nielsen, Vulkan A/S
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Udliciter og spar 
Der er millioner af kroner at spare, hvis de øst-
jyske kommuner lader private slå græs, rydde sne 
eller lappe huller i vejene. En ny analyse viser, at 
Randers kan spare 6,3 mio. kr., Favrskov 2,3 mio. 
kr. og Norddjurs 1,4 mio. kr. om året. Tilsammen 
kan de 11 østjyske kommuner spare over 65 mio. 
kr. Det viser en analyse fra Dansk Byggeri, der 
kortlægger, hvor meget eller lidt kommunerne 
udliciterer på de tekniske områder.
„Ofte har private virksomheder specialiseret sig 
og kan høste stordriftsfordele ved fx at slå græs 
i flere kommuner på en gang, og det er blandt 
andet en af årsagerne til, at de på nogle områder 
kan udføre arbejdet billigere end kommunerne 
selv. Derfor er der ingen grund til ikke at udlicitere 
opgaverne, hvis der er en gevinst at hente,“ siger 
erhvervspolitisk konsulent Morten Kamp Thom-
sen, Dansk Byggeri.

Erhvervspolitik i høring
Randers Kommune har et forslag til ny erhvervs-
politik i høring. Erhvervspolitikken sigter på at 
skabe mere dynamik, vækst og udvikling, og et af 
byrådets mål er at skabe 2000 nye arbejdspladser i 
kommunen.
Alle kan få indflydelse på politikkens endelige ud-
formning, hvis de sender høringssvar senest den 
30. august.
Erhvervspolitikken er en del af Byrådets Vision 
2021, hvor der skal udarbejdes 13 visionspolitikker, 
for de kommende tre år.

Rekordmange ansøgere
Erhvervsakademi Dania har oplevet den største 
søgning nogensinde med en vækst på 17 pro-
cent. Det er især de videregående internationale 
uddannelser samt uddannelsen til datamatiker og 
handelsøkonom, der oplever fremgang.
„Vi er meget tilfredse med ansøgertallet. Vi har 
de seneste år oplevet en stigende interesse for 
vores videregående uddannelser, der med deres 
kobling mellem teori og praksis og det indlagte 
praktikforløb skaber gode karrieremuligheder i 
det private erhvervsliv,“ siger rektor Lis Randa fra 
Erhvervsakademi Dania.

Få overblik over affald
Affaldskontoret har tilsluttet sig hjemmesiden 
affaldstjek.dk, der er et gratis redskab til virksom-
heder, der ønsker overblik over deres affald, og 
hvordan det bedst bortskaffes.
Ifølge Randers Kommunes Affaldsbekendtgørelse 
skal alle virksomheder sortere deres genanvende-
lige affald. 
På affaldstjek.dk kan virksomheder anonymt be-
svare spørgsmål om deres affald og efterfølgende 
printe en rapport. Den viser, hvad der eventuelt 
bør følges op på, og hvordan virksomheden hånd-
terer forskellige typer affald.
Kommunen kigger ikke med i besvarelserne, og 
man kan uden yderligere omkostninger bestille et 
besøg af en affaldsvejleder.
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Det blev fire studerende på andet år, 
der tog udfordringen op.

„De var her første gang i tre timer 
og ville vide alt om, hvordan vi arbej-
der. Siden har vi 
i de tre måne-
der, det varede, 
været i kontakt 
med dem otte 
til 12 gange via 
telefon og mail. 
Det handlede mest om detaljer, og 
det er faktisk ikke mange resurser, 
vi har lagt i det,“ forsikrer Pernille 
Wardinghus, som er daglig leder på 
Vulkan og i øvrigt gift med Henrik.

Både hun og ægtemanden forsik-
rer, at det har været en god proces. 
Dog kunne de godt have tænkt sig 
mere kontakt med de studerende 
og løbende præsentation af arbejdet 
undervejs. Det havde nok gjort, at 
løsningsforslaget var blevet endnu 
bedre, selv om det er rigtig godt, 
som det blev. Også informationen 
fra Ingeniørhøjskolen kunne de 
tænke sig mere af.

Anbefaler andre at gøre det
„De videregående uddannel-
ser kunne være bedre til at gøre 

opmærksom på muligheden for 
at samarbejde med studerende. 
Ingeniørhøjskolen kunne gøre mere 
for at afstemme opgaven og det, 

de studerende 
kan klare på den 
tid og det sted, 
de er i uddan-
nelsen. Den 
her opgave var 
nok lige stor 

nok og krævede vist mere, end de 
havde regnet med,“ vurderer Henrik 
Nielsen.

Han er dog enig med fruen om, 
at Vulkan helt sikkert vil gøre det 
igen, hvis det bliver aktuelt. Til andre 
virksomheder i Randers kan de kun 
anbefale, at lave projekter i sam-
arbejde med studerende, for der 
er efter deres mening intet at tabe 
ved det. De fleste virksomheder har 
maskiner eller arbejdsprocesser, der 
kan forbedres, og selv om det aldrig 
er sikkert, der kommer noget brug-
bart ud af det, koster det jo praktisk 
taget ikke noget at prøve.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

  DET ER FAKTISK IKKE 

MANGE RESURSER, VI 

HAR LAGT I DET
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Selv om Erling Jensens Renault 
Alpine A310 GT er gammel nok 
til at være det, er der ikke meget 
veteranbil over den korte prøvetur, 
vi får i udkanten af Randers. Den 
potente motor 
lystrer villigt, og 
vi bliver trykket 
ned i sædet og 
mærker tydeligt 
i kurverne, hvad 
den her bil er 
skabt til.

Der er netop modellen A310 GT, 
der i særlig grad fangede Erling Jen-

sens interesse. Ikke mindst designet 
af den bagerste ende af bilen tiltaler 
Erling Jensen.

„Jeg kan godt lide former, og 
den her model er særligt vellykket, 

synes jeg. Da 
den kom frem 
var den lidt af 
en pendant til 
Porsche 911, 
som også er 
flot, men jeg 

kan godt lide at have en bil, der ikke 
er ret mange af,“ afslører Erling 
Jensen.

Erling Jensen fra Speed Color 

industrilakering i Randers har været 

fascineret af Renault Alpine model 

1980, siden han så den for første gang. 

Da muligheden pludseligt bød sig for 

10 år siden, købte han på sin kones 

opfordring den eneste af sin slags på 

gaden i Danmark.

JEG
 FA

LDT FOR DE FLOTTE FORMER

  JEG KAN GODT LIDE 

AT HAVE EN BIL, DER 

IKKE ER RET MANGE AF
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Lokale firmaer får opgaverne
En opgørelse af Randers Kommunes udbudte op-
gaver inden for bygge- og anlægsområdet i 2014 
viser, at ni ud af ti kroner lander lokalt. 
I 2014 har kommunen udbudt opgaver for lidt over 
22 mio. kr. Det er især vinduesudskiftninger, øvrig 
bygningsvedligeholdelse samt forskellige infra-
strukturprojekter, der præger listen.
De firmaer der får opgaverne, er i vidt omfang 
randersbaserede. Det største enkelt projekt i 
perioden var etablering af adgangsvej og lyssignal 
ved det nye Water & Wellness Randers på Viborg-
vej. Denne opgave beløb sig til 4,8 mio. kr. og blev 
løst af randersfirmaet Brdr. Andersen A/S.
„Ser vi lokalt, har vi mange firmaer, der kan levere 
høj kvalitet til lave priser. Det betyder samtidig, at 
der er god konkurrence om opgaverne, så kom-
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www.randersbiz.dk · aug/sep 2015

Afprøvet på Jyllands-Ringen
Her må man sige, han har truffet 
godt valg, for den model, han ejer, 
er der kun to af i landet, og kun hans 
er på plader. At den er så sjælden 
i Danmark giver sig udslag i, at 
mange mennesker tro, det er en kit 
car, altså en hjemmebygget karosse 
på en standard undervogn. Han 
oplever også jævnligt, at han bliver 
filmet af folk i andre biler i trafikken.

Den bliver ikke brugt til hverdag, 
da det ifølge Erling Jensen ikke 
rigtigt er en hverdagsbil. Men det 
bliver da jævnligt til en tur til Kalø 

på Djursland, han har været fem 
gange i København med den, og 
så har han prøvet den rigtigt af på 
Jyllands-Ringen en enkelt gang, 
hvor motorens muskler og de gode 
køreegenskaber blev afprøvet.

Erling Jensen var så heldig at få 
chancen for at købe sin Renault 
Alpine A310 GT V6 for 10 år siden, 
da den var til salg i Sønderjylland 
og hans kone sagde til ham: „Køb 
den!“

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Renault Alpine A310 GT V6
Producent: Renault på Alpine-fabrikken  
 i Dieppe, Frankrig
Produktion: 1976 – 1984
Antal: 9276 stk.
Heraf GT: 1950 stk.
Motor: 2664 cc
Ydelse: 150 HK
Vægt: 900 kg
Højde: 1,2 m
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UDLEJET

 C

ALSIKEVEJ 31, 8920 RANDERS NV.

Sag 89200460 Flot domicilejendom på 654 m² fordelt i 2 etager og opført i
2007. Ejendommen er opført til hovedkvarter for IT-virksomhed som senere
voksede ud af lokalerne. Meget præsentabel indkørsel med automatisk port
til befæstet parkeringsareal. Ejendommen fremtræder overalt lyst og venligt
og består af såvel åbne storrumskontorer og mindre kontorer adskilt af
glasvægge. Gode velfærdsfaciliteter og generelt gennemtænkte planløsnin-
ger. Ejendommen er beliggende med kort afstand til motorvej E45.

ALT UDLEJET

UDLEJET

SOLGTMARIAGERVEJ 43B, 8900 RANDERS C.

FLOT EJENDOM MED GOD PLACERING.

Sag 89200530 Ejendommen består af 4 lejligheder i størrelsen 114-118 m2
samt to mindre lejligheder på 30m2 og 76 m2.Ejendommen har en uudnyt-
tet tagetage. Ved køb af ejendommen medfølger tegninger til projekt til ud-
nyttelse af tagetagen. Der er ligeledes en fin kælder i ejendommenEjendom-
men fremstår pæn og velholdt i røde sten m/god beliggenhed tæt på ind-
købsmuligheder.

SOLGT

SOLGTHOBROVEJ 17, 8900 RANDERS C.

FLOT UDLEJNINGSEJENDOM CENTRALT I RANDERS.

Sag 89200531 Ejendommen består af 6 boliglejemål i størrelsen 55m2 til 89
m2. Derudover er der en lejlighed i kælderen – den er i niveau med terræn
på gårdsiden af ejendommen. Lejlighederne er generelt i fin stand med ny-
ere køkken og bad. Ejendommen fremstår velholdt med pudset facade. Fra
gårdmiljøet er der indgang til fælles kælder med vaskeri samt mulighed for
opbevaringsrum for lejerene. Ejendommen er blevet istandsat/moderniseret
i årene 2001-2003.

SOLGT

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Julie Dahl
Salg & vurdering

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

SOLGTTHORSGADE 5, 8900 RANDERS C.

CHARMERENDE BYEJENDOM MED PROJEKTPOTENTIALE.

Sag 89200511 Ejendom beliggende i Thorsgade, tæt på byens centrum og
hele den nye bydel på Thors Bakke. Ejendommen har en charmerende arki-
tektur og indeholder i alt 8 beboelseslejligheder og 2 erhvervslejemål.SOLGT

UDLEJETENGELSHOLMVEJ 31G, 8940 RANDERS SV.

LAGER-/PRODUKTIONSLOKALER TÆT PÅ MOTORVEJEN

Sag 89200557 Lager-/produktionslokaler tæt på motorvejen
Tæt på motorvejen ligger dette produktions/lager-lejemål. der tidligere har
været anvendt som snedkerværksted. Lejemålet består af en kontordel, en
lager/produktionsdel samt køkken og toilet. Lejemålet fremstår i pæn og ny-
delig stand med nyere køkken og bad. Lejemålet har to porte samt ind-
gangsparti med alm. dør. Der er meget nemme adgangsforhold samt gode
p-forhold.

UDLEJET

UDLEJETBLOMMEVEJ 32, 8930 RANDERS NØ.

Sag 89200264  Ejendommen ligger i et område, der er karakteriseret ved
flere mellemstore virksomheder, har gode tilkørselsforhold og ligger kun få
minutters kørsel fra E45.Ejendommens samlede areal udgør 1.424 kvm. for-
delt på ca. 130 kvm. kontor samt 1.294 kvm. pruduktions-/lagerlokale. Kon-
tordelen består af ét stort regulært lokale med 3 porte.Lager/pruduktions-
bygningen er opført i 1987 i betonelementer. Kontorafsnittet er beklædt
med træ.

UDLEJET

VI HAR KØBERNE

Skal du have solgt/udlejet din erhvervsejendom? Så hjælper vi dig
godt på vej. Ring på tlf. 70288830 til en uforpligtende snak.

SOLGT

D

SNERLEVEJ 21, 8930 RANDERS NØ

57 EJERLEJLIGHEDER SOLGT

Sag 89200432  Ejerlejlighedsportefølje på Snerlevej med flere.

SOLGT
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EKSPLOSIV STIGNING  
I ANTALLET AF KØB OG SALG AF 
DANSKE VIRKSOMHEDER
I disse tider kan vi i aviserne ugent-
ligt læse om, at der er danske virk-
somheder, der skifter ejere. I 2015 
er det for alvor gået stærkt, og 
antallet af virksomhedsoverdragel-
ser er steget betydeligt – og ten-
densen ser ikke ud til at stoppe 
foreløbigt. Nyeste tal viser, at 
salget af danske virksomheder i 
2. kvartal 2015 er steget med 9 
% i forhold til 2. kvartal 2014.

Mange penge  
og positiv stemning
Store likvide beholdninger 
og lave renter har fået 

priserne på virksomhederne 
til at stige. Det betyder, at 

mange virksomhedsejere, 
som måske ikke tidligere 

havde overvejet at sælge deres 
virksomheder, nu ønsker at 

afhænde deres virksomheder.
Der opleves en positiv stemning 

blandt de potentielle virksomheds-
købere i markedet. De har tiltro til, at 
finanskrisen er fortid og vurderer, at 
det derfor nu er et godt tidspunkt at 
investere i nye virksomheder.

Bankerne er igen begyndt at stille 
akkvisitionsfinansiering til rådig-
hed til en særdeles attraktiv rente, 
kapital fondene har store summer, 
som skal investeres, og mange 
virksomheder klarer sig rigtig godt 
og leverer de resultater og tal, som 
de budgetterer med.

Høje priser og mange købere
I øjeblikket har vi et aktiemarked, 
hvor kurserne over en lang periode 
har været konstant stigende, hvorfor 
aktierne er relativt højt prissat. Dette 
gør, at det er særdeles attraktivt at 
sælge sin virksomhed på nuværende 
tidspunkt.

Finanskrisen har fået mange 
virksomhedsledere til at optimere, 
effek tivisere og skære ned på en 
lang række områder. Derfor har 
mange virksomhederne fået over-
skydende likviditet. Dette, kombi-
neret med at mange virksomheder 
har holdt på pengene, betyder, at de 
nu har mod på at foretage opkøb og 

andre investeringer.
De mest aktive spillere 

på købersiden er Private 
Equity, som er meget 

opkøbslystne samt store, 

internationale selskaber, der går ind 
og køber danske selskaber, der har et 
stærkt brand, en god teknologi eller 
en stærk position inden for en niche 
eller på det danske marked. Dog 
ser vi også en lang række virksom-
hedsoverdragelser mellem danske 
selskaber. Her er der typisk tale om 
konsolideringer, hvor virksomheder 
køber konkurrenter for at styrke 
deres position i markedet, men også 
opkøb hvor velpolstrede virksomhe-
der ønsker at udvide deres forret-
ningsområder.

Der er også fokus på Randers
I Randers har både kapitalfonde og 
store industrielle spillere foretaget 
opkøb det seneste års tid, ligesom 
der også er sket konsolideringer. 
Partner i Corporate Financehuset, 
Clearwater International, Per Sur-
land, spår, at denne tendens fortsæt-
ter: „Køberne kigger i øjeblikket ofte 
efter opkøbsemner i Storkøbenhavn 
samt i området omkring Århus, 
herunder også i Randers. I disse om-
råder har virksomhederne gode mu-
ligheder for at udvikle og udbygge 
sine forretninger, som blandt andet 
skyldes deres gode muligheder for 
at tiltrække uddannet arbejdskraft.“

Et godt tidspunkt for et salg
Før 2014 var der en lang periode, 
hvor der ofte var for langt mellem 
køber og sælger. Det er helt ander-
ledes nu. Efter finanskrisen har de 
fleste virksomhedsledere nu en god 
fornemmelse af, hvordan væksten i 
deres virksomheder bliver fremadret-
tet. Det gælder om at overbevise 
potentielle købere af en virksomhed 
om, at forvent ningerne holder, idet 
dette er afgørende for, om forvent-
ningerne bliver en del af prisen. I det 
nuværende marked er der en større 
tiltro til, at virksomhedernes bud-
getter holder, hvilket giver en øget 
optimisme hos køberne, og derfor er 
det lettere at få køber og sælger til at 
mødes.

Overvejer man at sælge sin virk-
somhed, er derfor nu et godt tids-
punkt at undersøge mulighederne 
for et salg, da priserne på virksom-
hederne er de højeste i lang tid.

Af partner Mads Rossen Jakobsen,  
DAHL Advokatfirma, www.dahllaw.dk
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Frank Kruse har længe været på 
udkig efter en køber af Kruse 
Grafisk, så han igen kan hellige sig 
kundepleje og salg. Det er nu lykke-
des med den nye ejer, Digitalhuset 
Vejle, og ikke alene kan kunderne 
nu se frem til bedre service men 
også bedre priser på især mindre 
produktioner. Frank Kruse er stadig 
medejer af trykkeriet på Holger Dan-
skesvej, hvor han fortsætter med at 
servicere kunderne sammen med 
sine fem medarbejdere.

„At Digitalhuset har købt sig ind 
er en klar styrkelse af trykkeriet, 
for nu kan jeg koncentrere mig om 
kontakten til vores kunder. Vi har 
været igennem den proces, der var 
nødvendig, og jeg er sikker på, det 
her er den helt rigtige løsning,“ for-
tæller Frank Kruse, der har kunder 
i hele landet samt i udlandet, især 
Norge.

Beholder medarbejderne
I forbindelse med opkøbet har Kruse 
Grafisk ændret navn til Digitalhuset 
Randers, som Frank Kruse fortsat 
ejer 20 procent af, og Digitalhuset 

 NY EJER  
OG NYT NAVN TIL 
KRUSE GRAFISK
Det tidligere Kruse Grafisk i Randers er købt af 
Digitalhuset Vejle og har skiftet navn. Ud over 
navneændringen til Digitalhuset Randers vil kunderne 
ikke mærke andet end bedre service og lavere 
priser, for virksomheden fortsætter med samme 
medarbejderstab og Frank Kruse ved roret.
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Vejle ejer 60 procent. En tredje 
part ejer de resterende 20 procent, 
nemlig HMV Print i Vinderup med 
Helge Vedel ved roret. De to tryk-
kerier supplerer hinanden godt, så 
der kommer til at opstå synergi. I 
Randers har Digitalhuset nemlig en 
maskine, der kan trykke større opga-
ver end i Vejle. Tilsvarende vil nogle 
af de mindre opgaver i Randers 
med fordel kunne trykkes i Vejle til 
fordel for kunden, som i øvrigt ikke 
vil opleve nogen som helst ulemper 
ved det, blot bedre priser. Som en 
ekstra bonus følger en service med 
de nye ejere, for i Vejle er der ansat 
en grafiker, så kunderne i Randers 
nu også kan købe sig til opsætning 
hos trykkeriet.

På trods af 
afmatning i bran-
chen de senere 
år har udviklin-
gen i trykkeriet 
været jævn, og 
navneforandrin-
gen vil komme 
til at accelerere 
den udvikling, 

tror den nye 
ejer, som har 
valgt at beholde 
de nuværende 
medarbejdere 
og forventer at 
ansætte flere.

Overholder 
aftaler
„Det er jo et veldrevet trykkeri tak-
ket være de folk, der er her. Derfor 
beholder vi dem selvfølgelig. De ved 
jo, hvilken høj kvalitet og service, 
kunderne forventer og kan levere 
den. Frank og Henrik er særligt 
vigtige i det her, da det er dem, 
kunderne kender og er vant til at 
samarbejde med,“ forklarer Bjarne 

Lauersen, der 
sammen med 
partneren, Lindy 
Graversen, ejer 
Digitalhuset.

Henrik, som 
Bjarne omtaler, 
er lidt af en 
blæksprutte i 
firmaet og står 

for mange af de 
centrale opgaver 
i form af bereg-
ning, projektle-
delse og salg. 
Han har været 
en god støtte 
for Frank, og de 
to kommer nu 
til i høj grad at 

udgøre et team med endnu bedre 
kundepleje.

De fleste af trykkeriets kunder vil 
nemlig gerne kunne tale om opga-
verne, og det giver en klar fordel for 
et lokalt trykkeri frem for et uden-
landsk, hvor leveringstiderne alt 
andet lige vil være længere og med 
flere led i processen.

Hos Digitalhuset Randers vil man 
derfor også fremover som kunde op-
leve god service, høj kvalitet, korte 
leveringstider og gode priser fra et 
trykkeri, der om nogen er kendt for 
at overholde aftaler.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
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  DET ER EN KLAR 
STYRKELSE AF 
TRYKKERIET, FOR NU 
KAN JEG KONCENTRERE 
MIG OM KONTAKTEN TIL 
VORES KUNDER

  DET ER JO ET 
VELDREVET TRYKKERI 
TAKKET VÆRE DE FOLK, 
DER ER HER. DERFOR 
BEHOLDER VI DEM 
SELVFØLGELIG
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Mange små og mellemstore 
virksomheder er slet ikke klar 
over, at de kan få tilført nye 
livsvigtige kompetencer ved 
at ansætte en handelsøkonom 
praktikant. De kan være 
med til at skabe vækst i 
praktikvirksomheden, fordi de 
har tilbundsgående faglig viden, 
og er trænet i at udvikle og 
modernisere forretningsmodeller.

„Det er vores erfaring, at mange 
ejerledere på den ene side piver lidt 
over mangel på kompetent arbejds-
kraft, og på den anden side slet ikke 
er opmærksomme på de vækst-
muligheder, der ligger i at få en 
handelsøkonom i praktik,“ fortæller 
erhvervskonsulent Peter Philip Ja-
cobsen fra Erhvervsakademi Dania 
i Randers, der især leverer prakti-
kanter til virksomheder i Østjylland, 
men også til resten af Danmark og 
udlandet. Han 
støder også ofte 
på tidsmangel 
som årsag til, 
at mange ikke 
får søsat de nye 
initiativer, de barsler med. „Der kan 
en praktikant være den helt rigtige 
løsning, og vi har rigtig mange gode 
eksempler på, at værditilvæksten 
langt overstiger den løn, eleverne 
skal have i den otte måneder lange 
praktikperiode.“

Vi bliver udfordret
Hos Actec A/S i Randers har adm. 
dir. Christian Nyborg haft flere prak-
tikanter. „Fælles for dem alle er, at 
de er bedre klædt på end de fleste 

HH elever, fordi de har en dybere 
teoretisk indsigt og kan tilføre os 
de nyeste teorier. De er ofte også 
et par år ældre og har været ude i 
det virkelige liv, 
inden de har sat 
sig tilbage på 
skolebænken. Vi 
har fået set på 
nogle opgaver 
med friske øjne 
og deres enga-
gement har smittet af på de øvrige 
medarbejdere,“ erfarer Christian, 
der efterfølgende har fastansat den 
første praktikant. „De formår at 
omsætte teori til praksis, f.eks. kom 
han med nogle stærke værktøjer og 
forslag om træningsforløb for vores 
sælgere.“

Sådan kommer du i gang
Peter Philip Jacobsen har gen-
nem tiden skaffet praktikanter til 
omkring hundrede virksomheder, 
og mange har haft så god gavn af 
handelsøkonomerne, at de stude-
rende er blevet fastansat efter endt 

uddannelse. „Vi 
kan selvfølgelig 
hjælpe nye prak-
tikvirksomheder 
med alt det 
praktiske, men 

det er vigtigt, at afklare og definere 
de arbejdsopgaver, ledelsen forestil-
ler sig, praktikanten skal beskæftige 
sig med,“ slår Peter fast. „Det kan 
gøres ved at lave et egentligt jobop-
slag, hvilket for mange i sig selv, 
er med til at fokusere på positiv 
udvikling.“

„Forløbet er ganske ukompli-
ceret, og vi hjælper gerne med at 
identificere kandidater, der både 
fagligt og personligt matcher, som 
vi efterfølgende opfordrer til at 

ansøge. Vi har indgående kendskab 
til den enkelte studerende, og via 
personlighedstest kender de selv 
deres egen profil. Det betyder, at de 

har en realistisk 
egenopfattelse, 
og er meget 
erhvervsparate 
til at gøre kar-
riere.“ Peter 
fortæller, at det 
er baggrunden 

for, at gennemførelsesprocenten 
blandt de, der kommer i praktik, er 
tæt på 100.

E-handelsøkonom ny retning
Groft sagt er handelsøkonomer-
nes arbejdsområder at planlægge, 
organisere og gennemføre opgaver, 
der vedrører indkøb, handel, logistik 
samt salg og markedsføring, og der 
findes nu i alt ni studieretninger. 
Sidste skud på stammen er specia-
let som e-handelsøkonom. „Uddan-
nelsen starter efter sommerferien, 
og den har fokus på at udnytte det 
kæmpepotentiale, der er ved at 
udvikle forretningsmodeller, der 
udnytter internettets og de mobile 
enheders kolossale udbredelse,“ 
siger Peter, der er sikker på, at den 
nye retning vil bliver efterspurgt, 
da det er den eneste af slagsen i 
Danmark.

„Uddannelsen varer i alt to år, 
og det betyder, at de studerende 
har en mere tilbundsgående viden 
end traditionelle elever, ligesom 
praktikperioden er lang nok til, 
at praktikanterne kan nå både at 
definere, implementere og følge op 
på opgaverne,“ slutter erhvervs-
konsulenten.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

 ANSÆT DIG TIL  

UDVIKLING OG VÆKST

  DE ER BEDRE KLÆDT 
PÅ END DE FLESTE HH 
ELEVER

  DET ER VIGTIGT, AT 
AFKLARE OG DEFINERE 
PRAKTIKANTENS 
ARBEJDS OPGAVER
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 ANSÆT DIG TIL  

UDVIKLING OG VÆKST
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Erhvervskonsulent Peter Philip Jacobsen, Erhvervsakademi Dania
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Hvor mange små og mellemstore 
virksomheder for få år siden havde 
deres egen it-afdeling eller en it-
person til at få udstyret og soft-
waren til at fungere, har langt mere 
stabil standardsoftware og drifts-
sikker hardware gjort dem overflø-
dige. Når der så er problemer med 
systemerne, kræver det en viden, 
som er bekostelig at vedligeholde. 
Derfor vælger 
flere og flere at 
nedlægge deres 
egen it-afdeling 
og skifter til en 
ekstern service-
aftale.

„Vi er ganske enkelt vores 
kunders it-afdeling og sørger for, 
at deres systemer kører, så de ikke 
skal bakse med det selv. Vi tager 
ansvaret for deres it, og så kan 
kunden koncentrere sig om det, der 
er deres kerneforretning,“ fortæller 
Steen Rosborg Møller.

En ekstern it-leverandør elimi-
nerer i øvrigt problemer med ferie, 
sygdom og andet fravær, da der altid 
er bemanding og man som bruger 
aldrig oplever, der ikke er nogen 
til at hjælpe. Samtidigt får man 
automatisk det med, at ens it-leve-
randør altid er på 
forkant med de 
nyeste versioner 
af software og 
den samlede 
erfaring, der 
kommer af at 
vedligeholde 
systemer for 
mange forskellige virksomheder.

It i trygge hænder
„De fleste virksomheder går i dag 
i stå, hvis deres it-system går ned. 
Man kan ikke lave meget uden en 
fungerende it-løsning. Derfor er det 
afgørende at have en it-leverandør, 
som hurtigt kan løse problemet og 
få systemet op at køre igen. Det 
kræver en kompetent leverandør, 

som kender 
virksomhedens 
it godt, og så er 
det ofte også en 
fordel at have en 
lokal leverandør, 

som kan nå frem med kort varsel,“ 
mener Steen Rosborg Møller.

For selv om mere og mere kan lø-
ses fra supporterens egen computer 
via internettet, er der jævnligt løsnin-
ger, der kræver tilstedeværelse, og i 
akutte tilfælde er transportafstanden 
afgørende. En lokal leverandør giver 
i øvrigt ofte tættere dialog, har han 

erfaring for, og virksomhederne føler 
derfor i højere grad, at deres it er i 
trygge hænder.

Kurser koster kassen
Siden virksomhedens start tilbage 
i 1997 med udgangspunkt i Micro-

soft-systemet 
XAL, har 
virksomheden i 
dag udviklet sig 
til også at være 
ekspert i C5 og 
NAV. Herud-
over er it-infra-
struktur, som 

servere, pc’er og netværk, blevet 
en stadig større del af forretningen. 
Det har selvfølgelig smittet af på 
antallet af medarbejdere, der i dag 
er oppe på 12 personer. De fleste af 
it-leverandørens kunder har „selv“ 
henvendt sig og brugte i forvejen 
C5 eller et af de andre Microsoft-
produkter.

At sende medarbejdere på kursus 
i at anvende systemerne er også 
ressourcekrævende for kunderne. 
Derfor har Systemcenter Randers 
som noget nyt udviklet korte online-
kurser til virksomhederne. De varer 
hver en time med online kontakt til 
underviseren, og der er typisk 20 
kurser til hvert system. Med det 
nye tiltag bliver det nemmere, mere 
fleksibelt og billigere at uddanne 
de ansatte i brug af systemerne, da 
der ikke skal bruges tid og penge 
på transport, overnatning, diæter og 
spildtid.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Mange små og mellemstore 
virksomheder kan med fordel 
skrotte egen it-afdeling og 
vælge en ekstern leverandør 
i stedet. Stabile systemer 
og standardsoftware har 
nemlig, ifølge Steen Rosborg 
Møller fra Systemcenter 
Randers, gjort dem 
overflødige.

 DERFOR ER DIN IT-AFDELING 

OVERFLØDIG
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  KUNDERNE KAN 
KONCENTRERE SIG OM 
KERNEFORRETNINGEN

  DET EN FORDEL 
AT HAVE EN LOKAL 
LEVERANDØR, SOM KAN 
NÅ FREM MED KORT 
VARSEL
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Direktør Steen Rosborg Møller, Systemcenter Randers
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Jens Enevold Kristensen 
Direktør Erhverv Randers

SAMARBEJDE ER EN 
NØDVENDIGHED FOR  
EN POSITIV UDVIKLING
Hos Erhverv Randers vil 
vi gerne være med til 
at styrke og udvikle de 
lokale virksomheder. I den 
forbindelse er vi i gang 
med en intern proces, 
hvor vi kigger på vores 
egne virkemidler til at 
levere erhvervsservice og 
erhvervsudvikling. Men vi kan 
ikke gøre det alene!

Det er min overbevisning, at vi i 
Erhverv Randers ikke kan og skal 
udvikle vores ydelser i isolation. For 
det første er vi afhængige af vores 
partnerskaber, som giver os mulig-
hed for, at formidle den viden der 
skal til for at hjælpe vores lokale virk-
somheder, og ikke mindst den måde 
vi organiserer vores samarbejde 
med Randers Kommune er altafgø-
rende for succes. For det andet tror 
jeg også, vi i Erhverv Randers skal 
blive endnu bedre til at skabe værdi 
gennem samarbejde med de lokale 
virksomheder og organisationer. For 
det er i sidste ende kvaliteten af 
dette samarbejde, der kommer til at 
afgøre, hvor succesfulde vi bliver i 
forhold til at udvikle Randers. Det er 

ikke en nem opgave. Det kræver en 
tæt og tillidsfuld samarbejdsrelation 
til de lokale virksomheder, Randers 
Kommune og andre interessenter.

Jeg har i min første tid som 
direktør i Erhvervs Randers været på 
besøg hos forskellige lokale netværk 
for at fortælle om Erhverv Randers, 
og i hvilken retning jeg mener, 
organisationen skal udvikle sig, samt 
hvad der skal gøres for at udvikle det 
lokale erhvervsliv yderligere. Jeg kan 
og skal ikke vide i hvilken retning 
erhvervslivet i Randers skal udvikle 
sig – det er erhvervslivet i Randers 
meget bedre til selv at finde ud af. 
Det jeg og Erhverv Randers skal 
fokusere på, og være gode til, er 
at understøtte virksomhederne i at 
udvikle sig og forsøge at levere en 
sparring og vejledning med fokus 
på hjælp til selvhjælp. Hvis jeg stil-
lede mig op og troede, at jeg kunne 
fortælle det lokale erhvervsliv, hvor 
de skulle hen, og hvad de konkret 
skulle gøre, ville det efter min bed-
ste overbevisning være arrogant og 
en overvurdering af egne evner.

Med den handlekraft og iværksæt-
terånd der er i Randers kommune, er 
der i min optik et fantastisk udgangs-
punkt for en positiv udvikling af 
Randers. Men det kræver, at vi bliver 
bedre til at samarbejde! Vi er alle 
ansvarlige for en positiv udvikling 

af Randers kommune, og det er en 
nødvendighed, at vi alle viser en vilje 
til at skabe tillidsfulde samarbejds-
relationer. Jeg har allerede mærket 
dette i forhold til vores egne aktivi-
teter. Der er et behov for at få fokus 
på denne problematik. Og os der 
har et ansvar for at skabe udvikling 
i lokalområdet, og skabe gode ram-
mer for borgere og virksomheder, 
har en forpligtigelse til at glemme 
egeninteresser og personlige egoer. 
Vi skal i stedet have fokus på helhe-
den og finde ud af, hvordan vi bedst 
organiserer samarbejde på tværs af 
interessenter, så vi får skabt en god 
fremtid for borgere og virksomheder 
i Randers kommune.

Med gensidig tillid til hinanden og 
et respektfuldt samarbejde er jeg 
overbevist om, at vi kan sikre en lys 
fremtid for Randers kommune. Er 
det ikke på tide, at vi stopper med at 
være vores egen værste fjende?



www.randersbiz.dk · aug/sep 2015

MENTORPANEL
Erhverv Randers har succes med deres to mentorpaneler  
– et for mindre eller nyere virksomheder og et for de lidt  
større og mere etablerede.
Begge Mentorpaneler består af 
erfarne virksomhedsledere og 
udviklingskonsulenter, der igennem 
en to-timers session prøver at stille 
skarpt på nogle af de fokusområder, 
som virksomheden skal se på for at 
tage det næste skridt i sin udvikling.

En af de virksomhedsledere, der 
har været en tur igennem Mentor-
panelet er direktør Anders Bay fra 
it-virksomheden Systemcenter 
Randers.

„Vi har fået mange af de ting, vi 
arbejder med eller skal til at arbejde 

med, bekræftet. Vi stod et sted, 
hvor vi ikke helt vidste, hvor vi 
skulle hen. Så nu har vi tyet til nogle 
af de muligheder, der kom op på 
mødet,“ siger direktør Anders Bay.

Der er én session for hvert af de 
to mentorpaneler hver måned. For 
at få yderligere information, kontakt 
erhvervskonsulent Torsten Westh 
på tw@erhvervranders.dk eller tlf.: 
52 10 09 25.

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

BUSINESS 
NETVÆRK 
GRACELAND – 
VINDERMENTALITET
Business Netværk Graceland har gjort et scoop ved at få 
tidligere elitehåndboldtræner Lars Friis-Hansen, der blandt andet har 
trænet Viborg HKs kvinder, til at komme forbi og fortælle om hvordan 
erhvervslivet kan lære af elitesporten.
Business Netværk Graceland er et 
forum og netværk, hvor man kom-
mer, hvis emnet eller netværksdelen 
har interesse. Og denne gang er 
det som skrevet Lars Friis-Hansen, 
der med sin indsigt i elitesporten vil 
prøve at drage nogle paralleller til 
erhvervslivet og den enkelte medar-
bejders indsats.

Hvis du gerne vil høre hvad Lars 
Friis-Hansen har at sige, så skal du 
blot tilmelde dig på Erhverv Randers’ 
hjemmeside. Arrangementet foregår 
onsdag den 21. oktober fra kl. 8.00-
10.00 på Business Netværk Grace-
land i Randers.

Der er dog også mulighed for 
alle rede at komme til netværksmøde 

på Graceland inden oktober, da 
du tirsdag den 22. september har 
mulighed for at høre om content 
marketing i selskab med ekspert 
Brian Stræde.

Content marketing handler blandt 
andet om at give information, der kan 
skabe værdi for kunden, så denne 
bedre kan træffe et kvalificeret valg.
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Direktør Palle Martin, Randers Tandhjulsfabrik
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Palle Martin er ny direktør for Randers 
Tandhjulsfabrik efter den navnkundige 
Søren Fischer. Ud over en solid 
uddannelse og mange års erfaring som 
leder er det elementer fra sportens 
verden, især badminton, han bruger i 
sit arbejdsliv.
Det er tre år siden, det første frø til direktørskiftet på 
Randers Tandhjulsfabrik blev sået, og det seneste år er 
samtalerne imellem den 
afgående Søren Fischer og 
tiltrædende Palle Martin 
intensiveret. Den 20. 
april i år tiltrådte den nye 
direktør, som overtager en 
virksomhed i god gænge. 
Men det ser han absolut ikke som grund til at læne sig 
tilbage.

„Min ambition var hele tiden en rolle som den her. 
Jeg vil gerne sidde tæt på beslutningerne, se konse-
kvensen af dem og samtidigt fastholde og udvikle 
danske arbejdspladser i industrien. Jeg har nok meget 
med fra sporten, som jeg 
anvender i mit arbejdsliv. 
Det handler især om at 
agere frem for reagere. At 
have serveretten frem for 
at være den, der returnerer,“ fortæller Palle Martin.

Helt i overensstemmelse med det udsagn ser det 
ud til, at Palle Martin selv har taget de store beslut-
ninger i sit liv. Efter gymnasiet i fødebyen Horsens 
vaklede han imellem at læse økonomi eller til inge-
niør. Valget faldt på økonomien, og under studierne i 
Aarhus supplerede han SU’en med jobs som badmin-
tontræner for først AIA Tranbjerg og senere Randers 
Badmintonklub. De første to år efter sit fuldendte 
studie besluttede han at være professionel træner i 
Aalborg.

Hvert år på ski med familien
„Det skulle prøves at være fuldtidstræner, men jeg 
vidste, at det var min uddannelse, jeg ville bruge i læng-
den. Derfor valgte jeg at være træner i to år. Det første 
år skulle gå med at lære klubben at kende og det andet 
med at levere resultater,“ husker han.

Siden har han ikke selv været aktiv i sporten, men 
det er hans 13-årige datter, Josephine, som han har 
med sin kone, Jette. Det går der mange weekender 
med, når der er kampe rundt omkring i landet. Selv 
løber og cykler Palle for at holde sig i form. Det giver 
overskud og nye ideer.

Som familie holder de, når lejligheden viser sig, af 
at lave mad sammen hjemme i Egå til både hverdag, 

og når familie og venner 
kommer på besøg. Her er 
Palle ansvarlig for de søde 
sager. Der bliver også tid 
til sommerhuset i Ebeltoft 
samt at rejse, hvor den 
årlige skiferie til Østrig 

efterhånden er obligatorisk. En god spændingsroman 
eller thriller er som regel at finde på hans natbord.

Er hvor han ønsker at være
Efter sine to år som professionel træner i Aalborg fik 
han et job som konsulent, hvor han arbejdede med HR 

og lederudvikling. Det var 
i den forbindelse, midt i 
halvfemserne, han mødte 
Søren Fischer for første 
gang. I 1998 skiftede han 

til Johnson Controls i Højbjerg, hvor han de sidste syv 
år var administrerende direktør kombineret med det 
forretningsmæssige ansvar for aktiviteterne i Norden 
og Benelux.

Ønsket om at være kaptajnen og den, der tager de 
helt store beslutninger fik ham til at sige sit job op for 
et år siden. I dag er han lige der, hvor han ønsker at 
være, og han udelukker ikke, at det kan være det sidste 
han gør professionelt. Her har han serveretten.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

  JEG VIL GERNE FASTHOLDE 
OG UDVIKLE DANSKE 
ARBEJDSPLADSER I INDUSTRIEN

  DET VAR MIN UDDANNELSE, 
JEG VILLE BRUGE I LÆNGDEN



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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Erhvervsakademi Dania 

Niels Søndergaard (38) er star-
tet som kommunikations- og 
marketingchef ved Erhvervsa-
kademi Dania. Han kommer fra 
en stilling som kommunikati-
ons- og marketingpartner med 
ansvar for PR og markedsfø-
ring af grunduddannelsesområ-
det i VIA University College.
Niels har mange års erfaring 
med branding af uddannelser, 
og har stort kendskab med 
digital kommunikation herun-
der sociale medier bl.a. som 
projektleder på over 20 websi-
tes og som ansvarlig for VIAs 
Facebook-side.

Randers Kommune
Hans Minor Vedel (52) er 
tiltrådt som direktør for Børn og 
Skole. Hans er uddannet cand.
scient. pol fra Aarhus Univer-
sitet, og han kommer fra en 
stilling som direktør i Favrskov 
Kommune med ansvar for 
Børn og Skole, hvor han især 
har haft fokus på implemen-
tering af folkeskolereform, 
udvikling af familieområdet, 
omstrukturering af daginstitu-
tionsområdet og ikke mindst 
udarbejdelse af en børn- og 
ungepolitik.

UU Randers
Morten Skivild (42) er startet 
som leder af Ungdommens 
Uddannelsesvejledning i Ran-
ders. Morten kommer fra en 
stillling som afdelingschef hos 
AOF Midt. Han er candmag. i 
historie og samfundsfag.

Erhverv Randers
Der har været valg til bestyrel-
sen i Erhverv Randers. Valgt 
blev områdedirektør Finn 
Møller, Nykredit, HR-direktør 
Margrete Larsen, Verdo og 
kontaktchef Peter Nissen, Ma-
kers. Direktør Peter Christen-
sen, Randers Spildevand blev 

valgt til suppleant. Ejerleder 
Lise-Lotte Berg, Berg’s og om-
rådedirektør Jens Brix, Spare-
kassen Kronjylland er fortsæt-
tende medlemmer. Finn Møller 
er udpeget til formand og Jens 
Brix som næstformand.

Restaurant Hereford
Pete Winchester (46) er tiltrådt 
som køkkenchef på  Restaurant 
Hereford og Restaurant Valhalla.

Junge A/S
Kurt Laustsen er startet i en 
nyoprettet stilling som Sales 
Director hos Junge A/S. Han 
har været beskæftiget i bran-
chen i 39 år. Virksomheden er 
etableret i 1946 og designer og 
producerer overtøj til kvinder i 
alle aldre.

Randers Cityforening
Eventchef Maj-Britt Reibke 
Thorsen er efter gensidig 
aftale med bestyrelsen fratrådt 
sin stilling som eventchef i 
Randers Cityforening. Hun har 
sammen med citychef Mette 
Bræmer-Jensen udgjort den 
daglige ledelse af foreningen 
som ligestillede chefer.

NAVNE
KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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Vorup El
FA-EL as med afdelinger 
i Fårup og Spentrup, har 
overtaget Vorup El efter John 
Schiønning. Ejerleder Frank 
Andersen er tidligere selv ud-
lært i virksomheden, som han 
nu vil drive videre fra samme 
adresse og med samme med-
arbejderstab.
Han driver desuden Mariager 
El-Center A/S som blev op-
købt i 2012.

OK Benzin
Benzinselskabet har åbnet en 
dieselstation for trucks ved 
det nye trafikknudepunkt ved 
motorvejsafkørslen til Sdr. 
Borup.

Erhverv Randers
Før sommer uddelte Erhverv 
Randers sin erhvervspris. I år 
gik den til Bach & Pedersen. 
Fragtmandsvirksomheden fik 
prisen for en række positive 
forhold, bl.a. at den blev 
Gazelle i 2013, og at den via 

fusioner og god medarbejder-
pleje har vækstet, ligesom der 
er foretaget et succesfuldt 
generationsskifte.

Special Smørebrød
Køkkenassistent Hanne 
Nørager har overtaget smøre-
brødsbutikken på Østervold 
efter Hanne og Niels Ladefo-
ged, der efter 36 år har valgt 
at stoppe.

Caverion
Jonas G.K. Jensen fra 
virksomhedens afdeling i 
Randers har fået medalje og 
to 12-taller til svendeprøven 
som elektriker med speciale i 
installationsteknik.

Vorup Bageri
Bageriet på Skanderborggade 
i Vorup er genåbnet under 
navnet Hornbæk Bageri, idet 
bagermester Jesper Christen-
sen, der også driver bageri 
på Fladbrovej, har overtaget 
driften efter Torben Holm.

H.J. Hansen
Genvindingsvirksomheden har 
lukket sin afdeling på Toldbod-
gade fordi der var kapacitet til 
skrotbehandling på virksom-
hedens anlæg i Odense. Den 
ene af to medarbejdere er 
flyttet til afdelingen på Manila-
vej i Aarhus.

Barry’s Pub
BeerWalk Randers har kåret 
Barry’s Pub til Pub Of The 
Year. Beerwalk Randers er et 
samarbejde mellem VisitRan-
ders og fem udskænknings-
steder i byen.

Søstrøm A/S
Metalvirksomheden på 
Blommevej, der blandt andet 
producerer inventar til tøjbu-
tikker, har overtaget nabo-
virksomheden Brdr. Jacob-
sen A/S, der hovedsageligt 
producerer stålkonstruktioner 
til byggebranchen.

Verdo
Verdo kan nu, som det første 
energiselskab i Danmark, 
levere flis, træpiller og briket-
ter, der er FSC-certificerede, 
hvilket betyder, at de kommer 
fra bæredygtige skovområder 
og ansvarlige kilder.
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KLUMME – FORSIKRING:

Vi blev ringet op den 22. de-
cember 2014 af et firma, som 
vi gerne ville have som kunde. 
Virksomheden havde af deres 
forsikringsselskab fået en 
præmieforhøjelse fra 1,5 mio. 
kr. til 2,5 mio. kr. Forsikrings-
selskabet følte, at deres kunde 
havde for mange skader.

Kunden selv var godt klar 
over problematikken og havde 
iværksat flere skadesforebyg-
gende tiltag. Blandt andet 
havde kunden aftalt en bonus-
ordning til medarbejderne, 
der afhang af skadesforløbet. 
Virksomheden havde evalu-
eret skaderne og diskuteret, 
hvordan man fremtidigt kan 
undgå dem.

Vi kunne vælge at flytte 
virksomhedens forsikringer til 
et andet forsikringsselskab, 
men i stedet valgte vi at tage 
en tur til forsikringsselskabets 
hovedkontor i København. Vi 
fik overbevist forsikringssel-
skabet til at give virksomheden 
en chance, og fordi viljen til at 
gøre en indsats for at minimere 
skaderne var tilstede, blev 
million-forhøjelsen erstattet af 
en lidt højere selvrisiko.

Når vi besøger en virksom-
hed går vi gerne en runde, 
og jeg glemmer aldrig, at jeg 
ved et besøg på en smede-
virksomhed anførte, at det 
var uhensigtsmæssigt at have 
træpaller stående op imod 

stålhallens ydervægge. Direk-
tøren spurgte, om det var et 
forsikringsmæssigt krav? Jeg 
svarede, at det var det ikke, 
men jeg havde i Århus oplevet, 
at unge mennesker havde sat 
ild til nogle paller og det havde 
medført en millionskade. Næ-
ste gang jeg besøgte virksom-
heden, var pallerne flyttet 30 
meter væk fra bygningen.

Som forsikringsmægler er vi 
kundens mand og det er vores 
opgave at hente udbud hos de 
respektive forsikringsselska-

ber. Forsikringsselskaberne 
driver også en forretning, der 
skal give overskud, og derfor 
spørger selskaberne om ska-
desforløbet.

Derfor kan det godt betale 
sig at gøre noget selv og vise 
vilje til, at skadesforløbet også 
giver forsikringsselskabet 
mulighed for at lave en god 
forretning.

Af Bjarke Barrett Sørensen og Bent 

Ketelsen, Dansø  Forsikringsmæglere, 

www.dansoe.dk

GØR NOGET SELV  
FOR AT MINIMERE DIN FORSIKRINGSRISIKO

Nye selskaber
CVR-NR:
36893338 Ranbo ApS .................................................................................................. 13.05.2015
36893540 BMA Svejs & Montage ApS ....................................................................... 13.05.2015
36896868 Windpark Giesensdorf Komplementar ApS ................................................ 19.05.2015
36898445 In the Night Randers ApS ........................................................................... 20.05.2015
36902442 Den Røde Gris IVS ...................................................................................... 25.05.2015
36905913 O. Hornbæk Murerfirma II ApS ................................................................... 28.05.2015
36908637 AB Stillads ApS ........................................................................................... 01.06.2015
36909986 gimport IVS ................................................................................................. 01.06.2015
36911786 F.H. Oil ApS ................................................................................................. 03.06.2015
36913290 Randers Anlæg IVS ..................................................................................... 04.06.2015
36913673 ToftHansen Projektledelse ApS .................................................................. 04.06.2015
36916877 Crossgym Randers ApS .............................................................................. 09.06.2015
36917164 Fjordblink Plast ApS .................................................................................... 09.06.2015
36918977 Port Survey IVS ........................................................................................... 11.06.2015
36922303 FoxBox ApS ................................................................................................ 15.06.2015
36923512 Allbike.dk ApS ............................................................................................. 16.06.2015
36924195 Sidelmann ApS ........................................................................................... 16.06.2015
36925558 JJ-Montage IVS .......................................................................................... 17.06.2015
36926368 A. K. Andersen El ApS ................................................................................ 18.06.2015
36926384 Pro Dive ApS ............................................................................................... 18.06.2015
36926724 Secretmedia.dk IVS .................................................................................... 18.06.2015
36933348 kiropraktorerne.com ApS ............................................................................ 24.06.2015
36936061 Balgårde Maskinstation ApS ....................................................................... 25.06.2015
36938250 OLV AGRO ApS .......................................................................................... 26.06.2015
36939664 GN Estate ApS ............................................................................................ 29.06.2015
36939680 B-G Agro Group A/S .................................................................................... 29.06.2015
36944498 H3M ApS .................................................................................................... 01.07.2015
36945214 AUTOHUSET RANDERS IVS ...................................................................... 01.07.2015
36947136 TW-spoon IVS ............................................................................................. 01.07.2015
36947683 Subini IVS .................................................................................................... 02.07.2015
36950552 CT Pack ApS ............................................................................................... 03.07.2015
36950986 MAGmag ApS ............................................................................................. 03.07.2015
36951133 SN Skoubo ApS .......................................................................................... 03.07.2015
36954337 Grovegården ApS ........................................................................................ 07.07.2015
36958537 Dalbyneder Smede- og Maskinværksted ApS ............................................ 09.07.2015
36959207 Kronjydsk el-byg ApS .................................................................................. 09.07.2015
36960132 RL Mandskab IVS ....................................................................................... 10.07.2015
36965185 Claus Gasolin ApS ....................................................................................... 15.07.2015
36965193 Per Gasolin ApS .......................................................................................... 15.07.2015
36965207 Lars Gasolin ApS ......................................................................................... 15.07.2015
36965215 Carsten Gasolin ApS ................................................................................... 15.07.2015
36965517 TMC Bolig IVS ............................................................................................. 16.07.2015
36966521 Hermansen Randers 1 ApS ........................................................................ 17.07.2015
36966548 Hermansen Randers 2 ApS ........................................................................ 17.07.2015
36966831 Dansk Underentreprise IVS ........................................................................ 17.07.2015
36967366 MS Boligbyg ApS ........................................................................................ 18.07.2015
36967897 Dansk Salg & Mødebooking IVS ................................................................. 20.07.2015
36968222 Fru Nielsen 1 ApS ....................................................................................... 21.07.2015
36968265 Fru Nielsen 2 ApS ....................................................................................... 21.07.2015
36968982 FreeCreate ApS .......................................................................................... 21.07.2015
36975644 Rva-teknik IVS ............................................................................................. 31.07.2015
36977272 BK Transport & Spedition ApS .................................................................... 04.08.2015
36977396 Hesteviden Danmark ApS ........................................................................... 04.08.2015
36980087 East Africa Agencies Limited IVS ............................................................... 07.08.2015
36981423 Business Help Team IVS ............................................................................. 10.08.2015

36982829 High Culture IVS ......................................................................................... 11.08.2015
36985399 Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik A/S ..................................................... 13.08.2015
36986549 Ale Ice IVS .................................................................................................. 14.08.2015

Selskabsændringer
CVR-NR: 
35042210 KRONJYSK STILLADS 2013 ApS ............................ Konkursdekret afsagt 28.04.2015
31181054 CAFE BLICHER A/S ................................................  Konkursdekret afsagt 11.05.2015 
33766327 JP-TEC ApS .............................................................. Konkursdekret afsagt 11.05.2015 
36414413 BAGER ANDRESEN IVS .......................................... Konkursdekret afsagt 11.05.2015 
10091527 DAMATECH ApS ..................................................... Konkursdekret afsagt 12.05.2015
35234241 ORIGINAL BAKEHOUSE ApS ............................................................. selskabet opløst
36075767 Datoselskabet af 18. maj 2015 ApS ........................... Likvidation vedtaget 19.05.2015
31286638 INNOVATION PACK A/S ...................................................................... selskabet opløst
35532463 ST FACADER ApS ............................................................................... selskabet opløst
29783667 MULTI-LIVING ApS ............................................................................. selskabet opløst
34591946 VORUP BAGERI ApS ............................................... Konkursdekret afsagt 12.05.2015
33045077 DRONNINGBORG BYGGEFIRMA ApS ............................................... selskabet opløst
27770983 HMH-BYG ApS ................................................................................... selskabet opløst
35532471 NORDJYDSK ENTREPRISE ApS ........................................................ selskabet opløst
35229019 KRONJYSK ANLÆG ApS ......................................... Konkursdekret afsagt 19.05.2015
32453236 JHCONSTRUCT ApS ...............................................................virksomheden er opløst
34801657 INNOPACK ApS ....................................................... Konkursdekret afsagt 22.05.2015
32475949 ØSTJYDSK VILLABYG MURER- OG TØMRERFORRETNING ApS ....Konkursdekret afsagt 02.06.2015
30277589 ANPARTSSELSKABET BETTERFELT NORDIC ........ Konkursdekret afsagt 09.06.2015
32274463 ØSTER BJERREGRAV MURERFIRMA ApS AF 2009 ......................... selskabet opløst
34206821 OVERGAARD BLIK & VVS ApS .......................................................... selskabet opløst
31587182 THS ENTREPRENØR ApS ....................................... Konkursdekret afsagt 10.06.2015
27921426 PT 120470 ApS ................................................................................... selskabet opløst
34732698 TRÆNING FOR QVINDER RANDERS ApS ......................................... selskabet opløst
35042210 KRONJYSK STILLADS 2013 ApS ....................................................... selskabet opløst
34701474 AKTIESELSKABET AF 18/9-2013 ........................................................ selskabet opløst
35384650 Tøjdesignselskabet af 25. juni 2015 ApS ................. Konkursdekret afsagt 26.06.2015
25056930 RUBACH A/S ................................................................................opløst ved erklæring
33745710 DANSK AUTOFINANS ApS ...........................................................opløst ved erklæring
31602785 NET2 TÆPPER&GULVE ApS .............................................................. selskabet opløst
74830315 PSLL 333 ApS ...............................................................................opløst ved erklæring
73439515 CENTRUM MUSIK. RANDERS ApS .............................................opløst ved erklæring
34486328 BYENS VENTILATION ApS ........................................ Likvidation vedtaget 08.07.2015
34094268 MODULO MEDTECH ApS ............................................................opløst ved erklæring
30605276 STOP AND GO ApS ............................................................. Anmodning om opløsning
29920613 HEADSHOPPEN RANDERS ApS ............................. Konkursdekret afsagt 08.07.2015
75116128 ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 25/5-1993 ApS ....................opløst ved erklæring
26744954 STEMI A/S ................................................................. Likvidation vedtaget 10.06.2015
36067993 MRS SERVICE & MONTAGE ApS ...................................................... selskabet opløst
26725429 LANGÅ ERHVERVS PARK A/S ............................................................ selskabet opløst
60934614 VESTAS-DANISH WIND TECHNOLOGY A/S ...................................... selskabet opløst
27671675 KS AF 30/10 2008 ApS ....................................................................... selskabet opløst
34598002 ETNIOP ApS ....................................................................................... selskabet opløst
20276894 TOTAL-BYG ApS ...................................................... Konkursdekret afsagt 15.07.2015
12069693 DAN-BIKE A/S ............................................................................................. 20.07.2015
26733308 AGREE ApS ............................................................. Konkursdekret afsagt 28.07.2015
33166192 BYGGEFIRMA JAN JENSEN A/S, RANDERS ..................................... selskabet opløst
29244669 KARL KJELDSEN SPENTRUP ApS ..................................................... selskabet opløst
35049320 XL DANMARK ApS ............................................................................. selskabet opløst
31078598 GLARBJERGVEJ SUPER ApS .................................. Konkursdekret afsagt 11.08.2015

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Alle data er indhentet i perioden 
12.05.2015 - 15.08.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

ARBEJDSMILJØCENTRET A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,7 (10,2)
Resultat før skat 0,2 -(1,1)
Egenkapital 2,5 (2,3)

ASSENTOFT 2TALBYG A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,6 (4,5)
Resultat før skat 0,8 (0,9)
Egenkapital 2,2 (2,2)

ASSENTOFT SILO A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 19,0 (25,9)
Resultat før skat 1,6 (5,2)
Egenkapital 10,6 (13,4)

ATEA TRANSPORT ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,2 (3,7)
Resultat før skat 0,0 (0,5)
Egenkapital 1,5 (1,6)

AUTOA A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,0 (4,7)
Resultat før skat 3,4 (2,2)
Egenkapital 5,0 (2,9)

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.

HR- netværket – profilværktøjer
10. september kl. 8.30 -11.00 hos Erhverv 
Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV. 
Hvad tilføre profilværktøjer din 
virksomhed? Hør om teorien bag 
profilværktøjer. Hvilke findes? Hvorfor 
bruge dem? Hvornår fungere de, hvornår 
ikke? Hvordan bruges de? mv. HR-
netværket er gratis for medlemmer af 
Erhverv Randers ellers koster det 1.500,-  
kr. for et år. 
Læs mere på www.erhvervranders.dk.

Iværksættercafé
16. september kl. 15.00 -17.00 hos Erhverv 
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.
Denne gang med besøg fra en 
marketingekspert.
Info: Jesper Lieberknecht, 
jl@erhvervranders.dk / telefon 8710 1284.

Content Marketing 
Business Netværk Graceland
22. september kl. 8.00- 10.00 på Graceland 
Randers, Graceland Randers Vej 3,
8960 Randers SØ.
Kom og hør hvordan gratis information 
om et emne du arbejder med kan give 
dig flere kunder i butikken. Pris inkl. 
Morgenmad 145,-  kr. 
Læs mere på www.erhvervranders.dk.

Water & Wellness 
– en it- styret virksomhed
22. september kl. 15.00- 17.00 i Water & 
Wellness Randers, Viborgvej 80, 8920 
Randers NV. 
Få et indblik i hvordan Water & Wellness 
Randers anvender it i virksomhedens 
arbejdsprocesser. Kom og hør, se og 
føl, når Aquapark Manager Birgitte 
Junker viser rundt i Randers‘ nye store 
attraktion. Der er fra opstarten lagt en klar 
digitaliseringsstrategi – hvor it indtænkes i 
aquaparkens set up. 
Læs mere på www.erhvervranders.dk.

E- konference
23. september kl. 9.00 -17.00 på Business 
Park Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV. 
Kom med til den store E -handels-
konference på Business Park Randers, 
hvor E- handelsvirksomheder fra ind  og 
udland vil fremvise aktuelle og fremtidige 
løsninger. 
Læs mere på www.erhvervranders.dk.

Eksport til Tyskland
29. september og 1. oktober har Erhverv 
Randers to initiativer omkring eksport til 
Tyskland. Det første handler om fordelene 
ved etablering i Hannover området og 
det andet er et halvdagsseminar om de 

generelle muligheder, der er på det tyske 
marked. 
Læs mere på www.erhvervranders.dk. 

Iværksættercafé
14. oktober kl. 15.00 -17.00 hos Erhverv 
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.

Vindermentalitet 
Business Netværk Graceland
21. Oktober kl. 8.00- 10.00 på Graceland 
Randers, Graceland Randers Vej 3,
8960 Randers SØ.
Kom og hør hvordan tidligere 
elitehåndboldtræner for bl.a. Viborg 
HK, Lars Friis- Hansen, drager paralleller 
mellem præstationer i sportsverdenen og 
erhvervslivet. 
Læs mere på www.erhvervranders.dk.

Hvor er kunderne?
Business Netværk Graceland
28. oktober kl. 8.00 -10.00 på Graceland 
Randers, Graceland Randers Vej 3,
8960 Randers SØ. 
Der udspiller sig altid et trekantsdrama 
mellem afsenderen, budskabet og 
modtageren. Hvis de tre ikke mødes, 
er der ingen effekt i din kommunikation. 
Hvordan gør du det rigtigt? 
Læs mere på www.erhvervranders.dk

AXACON A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,0 (8,4)
Resultat før skat 0,3 (0,8)
Egenkapital 1,9 (1,7)

BACH & PEDERSEN FRAGT A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 36,9 (33)
Resultat før skat 4,4 (8,2)
Egenkapital 8,5 (7,2)

BENCON KEMI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,3)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 2,2 (1,8)

B. F. RUSTFRI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,0 (4,1)
Resultat før skat 0,7 (0,1)
Egenkapital 1,6 (1,1)

BILHUSET HALDRUP RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 13,2 (14,3)
Resultat før skat -1,3 -(0,7)
Egenkapital 2,9 (3,9)

BOMBARDIER TRANSPORTATION 
DENMARK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 94,5 (64,6)
Resultat før skat 29,2 -(10,3)
Egenkapital 135,0 (105,3)

BONDORPH’S RENSERI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,9)
Resultat før skat -0,5 -(0,3)
Egenkapital 2,0 (2,5)

BRYGHUSET I RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,3 (1)
Resultat før skat 0,1 -(0,7)
Egenkapital 1,1 (1)

BÆKKELUND BYG ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat 0,0 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,8)

C. MÆRSK-ANDERSEN’S EFTF.. 
KIRURGISKE INSTRUMENTER. 
HOSPITALSARTIKLER OG 
BANDAGER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,0 (18)
Resultat før skat -1,2 (2,1)
Egenkapital 8,7 (9,8)

C YOU ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,2)
Resultat før skat -0,2 -(0,2)
Egenkapital -0,7 -(0,5)

CAJU RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 8,8 (8,3)
Resultat før skat 1,1 (0,6)
Egenkapital 3,1 (2,2)

CANDYKING DANMARK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 31,7 (27,3)
Resultat før skat 5,0 (2,5)
Egenkapital 10,7 (6,8)

CARELINK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 8,8 (8,7)
Resultat før skat 2,0 (2,7)
Egenkapital 2,0 (0,5)

CCL LABEL A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 82,5 (79,6)
Resultat før skat 38,0 (35,5)
Egenkapital 74,8 (101,2)

CIMCON ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,9)
Resultat før skat -0,1 -(0,1)
Egenkapital 0,0 (0,1)

COMPFITT A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 4,7 (4,5)
Resultat før skat 2,2 -(0,9)
Egenkapital 3,7 (1,8)

DALBYNEDER MASKINVÆRKSTED A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,9)
Resultat før skat -0,1 -(0,2)
Egenkapital 1,6 (1,7)

DAN DECOR A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 9,2 (9,2)
Resultat før skat 5,0 (5,2)
Egenkapital 5,2 (6,5)

DANHOST ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 4,7 (4,4)
Resultat før skat 0,5 (0,1)
Egenkapital 0,9 (0,6)

DANISH CAR-SERVICE ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,4)
Resultat før skat 1,0 (0,4)
Egenkapital 0,1 -(0,6)

DANOTEK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,7 (9,2)
Resultat før skat 0,6 (0,4)
Egenkapital 2,0 (1,6)

DANSK ALVØEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,3 (6,2)
Resultat før skat 2,3 (1,5)
Egenkapital 6,3 (6,1)

DANSK GARTNERI MONTAGE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,2 (4,8)
Resultat før skat 1,8 (0,2)
Egenkapital 1,9 (0,6)

DANSK GSM SERVICE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 3,6 (3,6)

DANTON MURER- OG SKORSTENS-
ENTREPRENØR A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,8 (4,7)
Resultat før skat 0,1 (1,1)
Egenkapital 1,1 (1,6)

DEN RENE LINIE ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 17,5 (15,8)
Resultat før skat 0,8 (1)
Egenkapital 1,9 (1,8)

DERMA PHARM A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 24,2 (29,8)
Resultat før skat -4,9 (3)
Egenkapital 10,3 (14,6)
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DIT PULTERKAMMER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,5 (6,1)
Resultat før skat -1,4 -(1,2)
Egenkapital 16,3 (17,6)

DOMINO MØBLER ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,9 (5,6)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 3,8 (3,8)

DPL ENTREPRISE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,7)
Resultat før skat 0,4 (0,4)
Egenkapital 1,0 (0,7)

EMITEC DENMARK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,9 (5,1)
Resultat før skat 29,8 (27,9)
Egenkapital 295,6 (266,1)

ENTREPRENØRFIRMA POUL ARNE 
JØRGENSEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,9 (3)
Resultat før skat 1,1 (0)
Egenkapital 2,1 (2,3)

FABRIKA A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,9 (0,9)
Resultat før skat 0,2 (0)
Egenkapital 0,3 (0,1)

FERIEDANMARK ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,0 (0,7)
Resultat før skat 0,5 -(0,6)
Egenkapital 0,2 -(0,2)

FLEX TRADING. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,8)
Resultat før skat 0,6 (0,8)
Egenkapital 17,8 (17,4)

GARDIN LIS ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 8,4 (6)
Resultat før skat 1,2 (0,6)
Egenkapital 1,6 (0,7)

GARDIN-NYT, RANDERS ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,4)
Resultat før skat -0,3 -(0,3)
Egenkapital -0,4 -(0,1)

GUDENÅ ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,9)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,6)

HEIDIS KRO ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,2)

HEILSKOV A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 13,1 (13,7)
Resultat før skat 2,8 (2,8)
Egenkapital 14,8 (14,2)

HEIRING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,4)
Resultat før skat 0,3 -(0,1)
Egenkapital 1,3 (1,1)

HEREFORD OG VALHALLA ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,7)
Resultat før skat -0,6 -(0,1)
Egenkapital -0,3 (0,2)

HF CHRISTIANSEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,6 (7,8)
Resultat før skat 5,0 -(0,1)
Egenkapital 46,9 (42,2)

HOLVRIEKA DANMARK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 37,8 (43,3)
Resultat før skat 3,7 (7,5)
Egenkapital 29,2 (26,4)

HORNBÆK BAGERI, RANDERS ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 8,4 (8,4)
Resultat før skat 0,6 (0,8)
Egenkapital 1,5 (1,2)

HR-INDUSTRIES A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 26,5 (26,7)
Resultat før skat 1,3 (1,6)
Egenkapital 4,2 (4,2)

HSWIND ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste -0,1 (2,3)
Resultat før skat -2,3 (0,4)
Egenkapital -1,5 (0,3)

INFOMAX ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,1)
Resultat før skat -0,2 -(0,1)
Egenkapital 0,1 (0,5)

IN-SIGN SKILTE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,6)
Resultat før skat -0,1 -(1,1)
Egenkapital 0,1 (0,2)

JEAN DITLEVS EFTF. ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,4)
Resultat før skat 0,5 (0,5)
Egenkapital 0,5 (0,3)

KETTY & VILLYS BUSLINIER ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,4)
Resultat før skat 1,3 (0,8)
Egenkapital 3,0 (2,1)

KILDEBILER ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,5 (6,2)
Resultat før skat 5,0 (5)
Egenkapital 14,1 (13,3)

KIBA PARKMASKINER ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,9)
Resultat før skat -0,3 -(0,1)
Egenkapital 1,6 (1,5)

KK RANDERS MIDTPUNKT ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,5)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,3)

KRONJYLLANDS BLIK OG VVS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,7 (3)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital 0,5 (0,5)

KURT SØRENSEN MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 21,3 (19,9)
Resultat før skat 1,8 (2,2)
Egenkapital 11,1 (9,7)

LITO TRYK ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 7,0 (6,1)
Resultat før skat 1,4 (1,1)
Egenkapital 2,4 (1,7)

LYKKE SMEDEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 8,0 (5,6)
Resultat før skat 2,1 (1,5)
Egenkapital 14,1 (12,5)

MAKERS ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,7)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 1,7 (1,6)

MALERFIRMA KRAGH & REVSBÆK ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,3)
Resultat før skat 0,0 (0)
Egenkapital -0,2 -(0,2)

MALERFIRMA LUNDORFF A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 4,5 (5,6)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 2,0 (1,9)

MALERFIRMA THAGE W. NIELSEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,4 (9,7)
Resultat før skat 1,6 (0,6)
Egenkapital 2,8 (1,6)

MEJLBY AUTOVÆRKSTED A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,9)
Resultat før skat 0,0 -(0,2)
Egenkapital 0,8 (0,8)

MIDTJYLLANDS 
KLOAK-VEDLIGEHOLDELSE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 10,6 (11,6)
Resultat før skat -0,3 -(0,5)
Egenkapital 0,0 (0,2)

MTDK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,7 (11,4)
Resultat før skat 1,9 (2,1)
Egenkapital 11,8 (10,4)

MTS RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 0,0 (2,3)
Resultat før skat 0,0 (0,6)
Egenkapital -0,5 (2,1)

MV PLAST ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,1 (5,4)
Resultat før skat 0,6 (0,5)
Egenkapital 3,6 (3,1)

NEOPERL NORDIC A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 12,3 (12,9)
Resultat før skat 6,4 (6,4)
Egenkapital 37,4 (35,6)

NOMUS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 4,4 (3,8)
Resultat før skat 0,7 (0,7)
Egenkapital 3,6 (3,1)

NORDLY BYG ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,2 (2,1)
Resultat før skat 1,1 (0,3)
Egenkapital 2,5 (1,9)

OLE SURLAND A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 17,3 (26,3)
Resultat før skat 0,1 (7,5)
Egenkapital 5,0 (10,5)

OLSENS TAGDÆKNING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,7 (3,5)
Resultat før skat 0,3 (1,1)
Egenkapital 0,7 (1,3)

OTG-CANI DENMARK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2013 
Bruttofortjeneste 7,1 (6,3)
Resultat før skat 1,8 (1)
Egenkapital 7,7 (8,3)

PD-AUTOMATION ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,3 (4,4)
Resultat før skat 1,2 (0,4)
Egenkapital 1,3 (0,4)

PHARMA-TECH A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 11,2 (10,2)
Resultat før skat 3,9 (2,5)
Egenkapital 7,2 (4,4)

PHOENIX DESIGN AID A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,3 (7,2)
Resultat før skat 0,6 (1,7)
Egenkapital 3,6 (3,7)

PK TRANSPORT A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,6)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 0,8 (0,5)

PRODAN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 58,7 (53,2)
Resultat før skat 4,7 (2,8)
Egenkapital 32,2 (29,7)

PROFILSYSTEMER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,1 (4,5)
Resultat før skat 1,2 (2,2)
Egenkapital 11,2 (11,9)

RAFINOR A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,6 (5,7)
Resultat før skat 0,6 (0,6)
Egenkapital 2,0 (2)

RAIL-SERVICE AF 12/8-10 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,3 (1,4)
Resultat før skat -1,4 -(1,3)
Egenkapital -2,3 -(1,1)

RANDERS KONTOR CENTRUM A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,8)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 7,1 (7,2)

RANDERS STEVEDORE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 41,8 (38)
Resultat før skat 2,5 (0,3)
Egenkapital 6,8 (5)
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RANDERS SPILDEVAND A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 15,0 -(0,3)
Resultat før skat 2,6 -(11,3)
Egenkapital 3.534,3 (3.533,6)

RENOMMÉ-TAG APS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,3 (2,4)
Resultat før skat 1,0 (0,4)
Egenkapital 1,6 (1,1)

REVIONSFIRMAET OLE VESTER-
GAARD, STATSAUTORISERET 
 REVIONSAKTIESELSKAB
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 9,9 (10,2)
Resultat før skat 0,7 (1,4)
Egenkapital 2,5 (3)

RIGET TRANSPORT ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,5 (6,4)
Resultat før skat 0,6 -(0,2)
Egenkapital 4,6 (4,1)

S.A. GRANIT A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste -0,1 -(0,9)
Resultat før skat 3,0 -(1,3)
Egenkapital 63,0 (62,2)

SAMSON APS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,5 (6,4)
Resultat før skat 3,5 (3,1)
Egenkapital 6,1 (5,5)

SOLUTUS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,7)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 1,8 (1,7)

SPAREKASSEN KRONJYLLAND
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1.004,1 (1.108,6)
Resultat før skat 122,1 (158,4)
Egenkapital 2.451,3 (2.430,8)
Antal ansatte 619 (597)

SPEED COLOR A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,0 (3,3)
Resultat før skat 1,6 (1)
Egenkapital 2,6 (1,1)

SR FOOD A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 8,8 (7)
Resultat før skat 4,7 (2,9)
Egenkapital 6,5 (2,9)

SYSTEMCENTER RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,6 (5,6)
Resultat før skat 0,7 (0,3)
Egenkapital 1,0 (1)

TEAM JILL PROMOTION 
& DESIGN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,0 (4,9)
Resultat før skat 0,9 (0,9)
Egenkapital 3,4 (2,7)

TELEKÆDEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,4 -(0,5)
Resultat før skat -0,3 -(4,4)
Egenkapital 0,2 (0,5)

TOB BYG ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,3 (2,8)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,8)

TØMRERFIRMAET BAY & WANG ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,4)
Resultat før skat 0,4 (0)
Egenkapital 0,2 (0,1)

TØMRERFIRMAET NØRRIS ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,7 (1,2)
Resultat før skat 0,4 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,3)

TØMRERMESTER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,2 (2,8)
Resultat før skat -0,1 (0,5)
Egenkapital 0,9 (1,1)

TØMRERMESTER HANS KIRK. 
RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 6,3 (6,1)
Resultat før skat 1,1 (0,8)
Egenkapital 5,5 (5,2)

TØMRER- SNEDKERFIRMAET ApS 
KELD ELLEGAARD SØRENSEN
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 4,2 (4)
Resultat før skat 1,2 (1)
Egenkapital 1,0 (0,9)

UNILIN DENMARK ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 3,4 (2,9)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,9 (0,7)

UNIMEC A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 5,4 (7,6)
Resultat før skat 0,4 (1,4)
Egenkapital 2,7 (2,8)

UNI-TEK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,9 (3)
Resultat før skat -0,2 (0)
Egenkapital 0,5 (0,7)

VERDO A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2013 
Bruttofortjeneste 37,2 (38,4)
Resultat før skat 30,2 (39,7)
Egenkapital 1.308,6 (1.256,6)

VIMATIC AUTOMATION ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat 0,0 -(0,1)
Egenkapital 0,2 (0,3)

VINK PLAST ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 68,5 (65,9)
Resultat før skat 15,8 (14,4)
Egenkapital 53,4 (49,5)

VINTHER OG LASSEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 20,8 (13,1)
Resultat før skat 0,8 (0,8)
Egenkapital 1,8 (1,5)

VORUP TØMMERHANDEL OG 
 BYGGECENTER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 60,2 (66,7)
Resultat før skat 17,2 (22,7)
Egenkapital 123,5 (128)

WEBBUREAUET INFOSERV ApS
Regnskabsafslutning 31-12-2014 
Bruttofortjeneste 2,3 (2)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,2 (0,1)

-
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Maritimt ingeniørfirma vækster støt
„Vi vokser, fordi vi er tæt på 
kunderne og forstår at være 
med til at udvikle kundernes 
butik.” Direktør Ulrik Max 
Jørgensen er ikke i tvivl om, at 
udviklingen i A1 Consult A/S 
vil fortsætte. „Det tegner rigtig 
fint. Men vi har mere fokus 
på at udvikle butikken end på 
at vækste. Vi vækster, hvis 
omsætningen er til det. Vi har 
fået opbygget et rigtig godt 
tillidsforhold i en lang række 
danske havne, og har nu fokus 
på at komme bedre ind i flere 
af de store havne som f.eks. 
Thyborøn, Frederikshavn og 
Aarhus.”
Virksomheden er vokset støt 
og er gået fra en medarbejder i 

2010 til et team på omkring ti 
i dag, og såvel bruttofortjene-
ste og resultat er faktisk fulgt 
rigtig flot med, så selskabet i 
2014 præsterede et efter-skat 
resultat på 2,4 mio. kr.

Pragmatiske ingeniører
Alle vil gerne være tæt på 
kunderne, men Ulrik nævner 
udviklingen af den gamle 
industrihavn i Aabenraa som 
et godt eksempel på, hvordan 
A1 gør i praksis. „Vi har i tæt 
samarbejde med havnens 
ledelse og bestyrelse lavet en 
udviklingsplan, der sikrer, at de 
placerer deres investeringer i 
havnen til det højeste afkast. 
Ved at skabe yderligere kaj-
arealer gennem en optimering 
af de eksisterende forhold, har 
det været muligt at udskyde 
nogle større investeringer.
Vi bliver brugt af havne-
direktøren til at fremlægge de 
tekniske forhold for bestyrelsen.

Derefter følger en vigtig dialog 
med kommunalbestyrelsen. Vi 
kan godt hæve os over at være 
ingeniører. Vi er vant til at være 
pragmatiske og se på, hvad 
der er politisk muligt. Inddrage 
politikken og købmandskabet. 
Det at skabe merværdi er 
kunsten. Vi kommer ikke bare 
med lommeregneren under ar-
men. Vi kikker på butikken og 
hjælper kunden med at udvikle 
deres forretning.”

Bosal-Sekura tilbage på sporet
Nye stor-ordrer vil i 2015 resul-
tere i en kraftigt stigende om-
sætning for kabineproducenten 
på Clausholmvej. Direktør 
Svend Jensen, der siden 2012 
har stået i spidsen for den 
virksomhed han har haft sin 
dagligdag i i 26 år, er ikke i tvivl 
om, at resultatet i 2015 også 
lander langt bedre end det lidt-
under-nul resultat, det blev til 
i 2014. Året før var slemt med 
et minus på 26,5 mio. kr., og i 
det hele taget har kriseårene 
været svære at komme igen-
nem for Randers-fabrikken, der 
næsten udelukkende lever af 
eksport til især Norden og det 
nordlige Tyskland.

35 nye medarbejdere
„Vi er ikke helt oppe i højeste 
gear endnu, for der er en del 
indkøring efter at vi i år har 

ansat cirka 35 mand, som 
hovedsageligt er rekrutteret lo-
kalt. Det er timelønnede, vi har 
ansat, plus en enkelt driftleder, 
og det har ikke været svært at 
skaffe dem, vi har behov for. 
Jeg tror på, at vi har fået et 
godt team ansat, selv om de 
nye naturligvis stadig er i en 
oplæringsfase.”
Tidligere var virksomheden 
stor-leverandør af førerhuse 
til landbruget, men i dag er 
landbruget stort set forsvun-
det fra kundelisten. „Det er 
„plug-and-play” førerhuse til 
industrien, vi stor-producerer i 
dag. Det bliver lige nu til 10-12 
stykker om dagen, og pro-
duktionen er ret omfattende, 
da vi putter det hele på dem, 
efter nærmere aftale med den 
enkelte kunde. Vi monterer alt 
fra el og trin til døre og vinduer. 

De skal stort set bare sænke 
førehuset ned over maskinen, 
så er den kørende.”

Plads nok
Virksomheden har lejet sig ind 
i de 22.000 m2 store lokaler på 
Clausholmvej, men de mange 
nye opgaver giver ifølge di-
rektøren ikke de store plads-
problemer. „Vi skal da tænke 
os lidt om, hvis der kommer 
endnu en stor ny kunde. Vi har 
lavet en del om på det sidste, 
men det er mest reoler og 
nogle enkelte maskiner, vi flyt-
ter rundt på. Vi er hurtige

til at omstille os, hvis kundens 
behov eller ønsker ændrer 
sig.”

Direktør Ulrik Max Jørgensen, A1 Consult A/S

Gl. Viborgvej 39
8920 Randers NV
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A1 CONSULT A/S

Gl. Viborgvej 39, 
8920 Randers NV

Regnskabsafslutning  31-12-2014 

Bruttofortjeneste 7,5 (5,4)

Resultat før skat 3,1 (2,2)

Egenkapital 3,4 (2,2)

Antal ansatte 7 (-)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

BOSAL-SEKURA 
 INDUSTRIES A/S

Clausholmvej 23, 
8960 Randers SØ

Regnskabsafslutning  31-12-2014 

Bruttofortjeneste 14,6 (17,8)

Resultat før skat -0,7 -(26,5)

Egenkapital 33,3 (34)

Antal ansatte 97 (98)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)



Samarbejde med Dania-studerende gav pote
Virksomheden Hjarnø Havbrug A/S fik mange forslag til optimering af deres høst af tang fra produktions-
teknologerne fra Erhvervsakademi Dania i Randers. De samarbejder gerne en anden gang med de stude-
rende.

Mange tak for hjælpen. 
Det er beskeden fra Hjarnø Havbrug ved Horsens til produktionsteknologerne fra Erhvervsakademi Dania. 
De har i deres 3.semester-eksamensprojekt arbejdet på at løse nogle af de udfordringer, som virksomheden 
har i forhold til at udsætte og høste tang.

”Vi har fået mange gode og gennemarbejdede forslag til en høstmaskine af tang, hvor der er taget højde for 
alle dele af processen. Det er en meget svær opgave, da de studerende skal tage højde for de mange ube-
kendte faktorer som vand og bevægelse. Men de har formået at tage højde for hele, og samtidig taget sig af 
mange problemstillinger, som vi slet ikke har tænkt over. Det er super godt gået af de studerende,” forklarer 
han.

Vil gerne samarbejde en anden gang
Biolog Teis Boderskov har sammen med Hjarnø Havbrug 
A/S modtaget forslag til alt til opbygning af en tang-
høstmaskine, som de kan bruge i Horsens fjord.

”De studerende har været ekstremt engagerede i opgaven, 
og underviserne var dygtige til at planlægge og strikke 
forløbet sammen, så vi og virksomheden ikke blev 
overbebyrdet. Der var en god balance mellem udbytte og 
indsats. Så Hjarnø Havbrug A/S vil meget indgå et samarbejde med produktionsteknologerne fra Erhvervsa-
kademi Dania i Randers ved en senere lejlighed,” siger Teis Boderskov. 
Hvis du og din virksomhed gerne vil have studerende fra Erhvervsakademi Dania til at hjælpe din virksom-
hed med et projekt eller en udfordring, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 7229 1000 eller 
sende en mail til eadania@eadania.dk.

Fakta om Erhvervsakademi Dania
• Erhvervsakademi Dania er et af ni regionale erhvervsakademier i Danmark
• Dania udbyder videregående- og efteruddannelser i Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Randers,   
 Silkeborg, Skive og Viborg
• I alt udbyder Dania 15 business, it- og teknologiske korte videregående uddannelser, to professions 
 bachelor-uddannelser samt en række akademiuddannelser på deltid
• Samlet er der mere end 1800 fuldtidsstuderende samt et stort antal akademistuderende på deltid
• Erhvervsakademi Dania blev officielt indviet 1. januar 2009 og har 155 fuldtidsansatte medarbejdere
• Se mere på www.eadania.dk

Erhvervsakademi Dania

http://www.eadania.dk

