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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!

http://www.kvistjensen.dk
http://www.avoetiketter.dk
http://www.bolst.dk
http://www.gpmranders.dk


 4 NETVÆRKET ER DE KOLLEGER,  
JEG SOM SELVSTÆNDIG IKKE HAR
Med erhvervsnetværket Q-Vinderne har Lone Tange skabt et vigtigt fællesskab for et 
halvt hundrede erhvervskvinder, og selv om flere står på venteliste, er antallet begrænset 
til 50, udelukkende kvinder og højest to fra hver branche. Det er der gode grunde til.

 6 NETVÆRK GIVER ADGANG TIL NYE MARKEDER
For at komme succesrigt ind på nye eksportmarkeder skal man forberede sig grundigt og 
præsentere sig godt. I alle faser kan man med fordel bruge sit professionelle netværk til 
at samle information og få adgang til kontakter.

 8 FRA RANDERS KAN VI MERE EFFEKTIVT HOLDE 
KUNDERNE KØRENDE
Der kan være flere fordele ved at samle sine afdelinger. Ud over kun at betale én husleje 
giver det større udvalg i butikken og hurtigere service til kunderne, især hvis adressen er 
i Randers med nem adgang til hele Østjylland.

 11 BILEN&BOSSEN: EN AUTENTISK LAND ROVER
Ejerleder Jens Nikolajsen fra Mercatus Reklamebureau A/S der udgiver Randers Biz 
indrømmer, at køreegenskaberne ikke er i top. Den er også lidt tørstig. Men den er sjov, 
synes han. Han bruger mest „Brandbilen“ som åben bil om sommeren. 

 12 EN SEJR AT KUNNE LÆSE AVISEN

 14 EFFEKTIV OVERFLADEBEHANDLING

 16 HER ER VIRKSOMHEDERNES NYE  
FORETRUKNE KONTAKTPUNKT

 18 MEDARBEJDERNE ER VORES ABSOLUT  
VIGTIGSTE AKTIV

 20 KOMPLICERET LØNANVISNING KAN EFFEKTIVISERES

 22 HÅRD ROCK ER MIT MINDFULNESS
Personprofil Markedschef Kim Tange, Tradium [forsidefoto]  Som 
markedschef hos Tradium, diverse bestyrelsesposter samt villa med høj ligusterhæk, 
fiskebassin og hund er der nok at se til for Kim Tange. Derfor er den ugentlige session, 
hvor han spiller hård rock i et band, hans måde at koble fra på.

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

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

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

Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.) og Jens Nikolajsen.

Annoncer: Preben Hviid-Hansen, tlf. 40 80 08 03.

Oplag: 2.100 seks gange årligt. Samt online udgave til over  
500 abonnenter.

Tryk / distribution: GPM Randers, tlf. 86 43 93 00 / Post Danmark til 
samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer i Randers-
området.

Næste nummer udkommer i uge 11.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes 
er hvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
redaktionen. Der må citeres fra magasinet 
med kildeangivelser efter gældende regler. 
Erhvervsprofilen, klummer og advertorials er 
betalte indlæg.
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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

Redoffice Kontorsupermarked
Toldbodgade 7 • 8900 Randers • Tlf.: 86 40 59 50 

www.kontorsupermarked.dk

MINI-TRANS RANDERS
www.minitrans-randers.dk

Tlf. 4028 7381

http://www.hans-kirk.dk
http://www.ritek.dk
http://www.kontorsupermarked.dk
http://www.minitrans-randers.dk
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For ti år siden startede Lone Tange 
erhvervsnetværket Q-Vinderne, da 
hun sprang ud som selvstændig 
med sin virksomhed, Tange HR. 
Dengang måtte hun erkende, at hun 
ville komme til at savne sparring og 
alt det sociale, der følger med, når 
man har kolleger. Derfor grundlagde 
hun Q-Vinderne med det formål at 
styrke og udvikle hinandens person-
lige og faglige kompetencer.

„Ordet „netværk“ var ikke så slidt 
dengang, og jeg opsøgte forskel-
lige af slagsen. Det gik op for mig, 
at det var de samme ansigter, der 
gik igen, og det var næsten udeluk-
kende coaches og folk fra reklame-
branchen. Det udviklede mig ikke,“ 
husker Lone Tange.

Derfor kontaktede hun i stedet en 
række kvindelige erhvervsdrivende 
i Randers for at 
lave et netværk 
kun for kvinder. 
Hun havde 
nemlig oplevet, 
at det altid var 
mændene, der 
snakkede og 
satte dagsordenen i de netværk, 
hun havde opsøgt. Med Q-Vinderne 
ville hun skabe et forum, hvor de 
mere tilbageholdende kvinder også 
kan komme til orde.

Vil ikke gå glip af noget
„Vores succes skyldes, at vi lægger 
meget stor vægt på det sociale, så 
vi har en chance for at lære hinan-
den at kende. At vi bliver trygge og 
har tillid til hinanden. Det er vores 
dna, og vi er gode til også at holde 
fester, tage af sted sammen og 
mange andre aktiviteter ud over de 
faste møder. Det er nemlig ikke det 
primære for os 
at lave business 
med hinanden,“ 
forsikrer Lone 
Tange.

Hun forklarer, 
at en kvinde ofte kun anbefaler en 
anden kvinde, hvis hun kan lide 
vedkommende og har tillid til og er 
tryg ved hende. At få nye kunder 
igennem Q-Vinderne er derfor mere 

en sideeffekt 
end et mål. Alle 
50 medlemmer 
er selvstændige 
på fuld tid eller 
ledere med 
personaleansvar. 
De er alle i en 

fase i livet, hvor børnene ikke fylder 
det meste af hverdagen længere.

„Hvis vi var hundrede, ville vi ikke 
opnå det samme, som vi gør nu. Når 
vi mødes, sørger vi for, at alle kom-

mer til orde, og vi holder øje med, 
hvis nogen bliver væk flere gange 
i træk. Men det sker nu sjældent, 
for der er ingen af os, der vil gå glip 
af den sociale del,“ vurderer Lone 
Tange.

Mulighed for at  
komme på venteliste
Netværket holder ti møder om året. 

Hver gang er der 
naturligvis en 
dagsorden og et 
indslag i form af 
et foredrag eller 
et oplæg. Det 

kan være en udefra eller en af 
medlemmerne. Bagefter er 
der lækker mad og god vin 
til. En gang om året er der 
en fest, hvor ægtefæl-
lerne må være med, og 
hvert andet år inviterer 
Q-Vinderne et stort navn 
ind. I år, hvor netværket 
vil fejre sit tiårsjubilæum 
med et stort brag, er 
Christine Feldthaus på 
programmet.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

  DET ER NEMLIG IKKE 

DET PRIMÆRE FOR OS 

AT LAVE BUSINESS MED 

HINANDEN

  NÅR VI MØDES, 
SØRGER VI FOR, AT ALLE 
KOMMER TIL ORDE

http://www.dahllaw.dk
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NETVÆRKET ER 
DE KOLLEGER,  

JEG SOM 
SELVSTÆNDIG 

IKKE HAR

Med erhvervsnetværket Q-Vinderne har Lone Tange skabt et vigtigt 

fællesskab for et halvt hundrede erhvervskvinder, og selv om flere står 

på venteliste, er antallet begrænset til 50, udelukkende kvinder og 

højest to fra hver branche. Det er der gode grunde til.

Direktør og indehaver Lone Tange, Tange HR
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Virksomheden Randi fremstiller 
dørgreb, skilte og beslag designet 
af førende danske arkitekter og 
designere, som C.F. Møller og Friis 
& Moltke. 40 procent af omsæt-
ningen er eksport til mange lande i 
hele verden, og når nye markeder 
skal opdyrkes, vælger den admini-
strerende direktør, Torben Jensen, 
at bruge sit professionelle netværk i 
alle faser.

„Vores produkter er værdi-
skabende designprodukter, som 
vores kunder, der er professionelle 
beslagsforretninger, afsætter til 
projektmarkedet. Det er derfor 
overordentligt vigtigt, at vi gør vores 
hjemmearbejde grundigt for at 
afdække behov og købekraft, når vi 
vil ind på et nyt marked,“ forklarer 
Torben Jensen.

Bruger ambassaden
Han undersøger økonomien i landet, 
om man bruger de samme standar-
der som herhjemme, og er der pro-

jekter, hvor Randis produkter kan 

NETVÆRK GIVER ADGANG TIL  

 NYE MARKEDER

For at komme succesrigt ind på nye 

eksportmarkeder skal man forberede 

sig grundigt og præsentere sig godt. 

I alle faser kan man med fordel bruge 

sit professionelle netværk til at samle 

information og få adgang til kontakter.

Adm. direktør Torben Jensen, Randi
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Analyse: Det går godt
2100 regnskaber fra selskaber i Randers er blevet 
analyseret af Spar Nord. Siden 2010 er andelen 
af virksomheder med overskud steget fra 60,3 
til 73,1%. Kigger man bag tallene skiller detail-
handlen sig ud med de gennemsnitligt dårligste 
resultater.

Kom til nytårskur
Omkring 250 virksomheder tog imod Randers 
Kommunes tilbud om at komme til nytårskur på 
Værket i starten af januar. „Jeg ser frem til 2016 
med stor optimisme,“ ind ledte borgmester Claus 
Omann Jensen nytårs kuren. Han byggede især 
sin optimisme på resultaterne fra 2015 og på det 
faktum, at tallene nu viser, at der igen bliver skabt 
nye arbejds pladser i kommunen.

Tættere samarbejde
Erhverv Randers, Tradium Erhverv og Jobcen-
teret har i fællesskab taget initiativ til skabe et 
tættere samarbejde, der skal gøre virksomheds-
betjeningen bedre og mere effektiv. „Vi ønsker 
ikke at forstyrre virksomhederne unødigt. Vi skal 
derfor blive bedre til at spørge ind til virksom-
hedernes problemstillinger, så vi kan sende de 
konsulenter ud, der har den største viden og 
mulighed for at hjælpe,“ siger direktør for Erhverv 
Randers, Jens Kristensen.

100 mio. til yderområder
En analyse fra Dansk Byggeri viser, at landets 24 
yderkommuner tilsammen kan spare 98,8 mio. kr. 
om året, hvis de sender opgaver som snerydning, 
græsslåning eller pedelarbejde i udbud.   
„Det svarer i gennemsnit til lidt over fire mil-
lioner per kommune, og i en tid hvor kommunal-
bestyrelserne kan bruge lang tid på at snakke om 
besparelser helt ned på 50.000 kr., så er det en 
pæn pose penge, som de får til rådighed uden at 
gå på kompromis med kvaliteten,“ siger erhvervs-
politisk konsulent, Morten Kamp Thomsen.

Tilfredshed med byggesager
Randers Kommune har i 2015 behandlet omkring 
1500 byggesager. I 55% af de sager, hvor der 
søges byggetilladelse, bliver tilladelsen givet 
inden for kommunens servicemål på 20 arbejds-
dage. „Hvis vi korrigerer for den tid, hvor vi som 
led i behandlingen afventer materiale eller svar fra 
en ansøger er tallet 80%,“ fortæller leder af Byg 
Søren Fonseca, Randers Kommune.

Flere unge får læreplads
I de første ti måneder af 2015 er der indgået ti 
procent flere uddannelsesaftaler end i samme 
tidrum året før, viser tal fra Dansk Byggeri og 
Undervisningsministeriet. Især fagene murer og 
snedker, er steget. „Det er godt, at der igen bliver 
indgået flere uddannelsesaftaler, men endnu flere 
skal have en læreplads, for vi ved, at vi kommer 
til at mangle faglærte. Vi skal sikre, at flere unge 
vælger at blive håndværkere, og at virksomhe-
derne har gode vilkår for at tage lærlinge. Så kom-
mer der flere lærepladser,“ siger underdirektør i 
Dansk Byggeri Louise Pihl.
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indgå. Hvis det viser sig, at der er 
potentiale, er næste skridt at finde 
forhandlere på markedet. Her er 
netværket ifølge Torben Jensen guld 
værd. Ofte vil der være en, eller en, 
der kender en, som allerede er på 
det marked med sine egne ikke-kon-
kurrerende produkter. Den danske 
ambassade i det pågældende land 
er ofte også en vigtig medspiller på 
Randis eksportmarkeder.

„Ambassaden i et land er gerne 
behjælpelige med alt fra oplysninger 
om markedsvilkårene til navne på 
forhandlere. Det kan også være en 
stor fordel at få 
ambassaden 
til at invitere 
forhandlere til 
møde, hvor jeg 
så kan præ-
sentere vores 
koncept og pro-
dukter. De fleste 
forhandlere siger 
ja tak til invitatio-
ner fra en ambassade,“ ved Torben 
Jensen.

Sådanne møder på ambassaden 
vil resultere i både afvisninger og po-
sitive tilkendegivelser, som Torben 
Jensen sammen med sine sælgere 
kan følge op på hjemme fra Ran-
ders. En enkelt gang oplevede han 
dog, at han intet fik ud af møderne 
på en ambassade, og det tilskriver 
han manglende forberedelse.

Netværk er personlige relationer
„Man skal sætte sig ind i kulturen 
på de markeder, man besøger. Jeg 

oplevede en gang at møde op på 
ambassaden i skjorte og jakkesæt, 
men uden slips og manchetknapper, 
som alle forhandlerne havde på. Jeg 
oplevede, at jeg ikke fik nok respekt 
på grund af min påklædning, og der 
kom ingen aftaler ud af møderne,“ 
husker Torben Jensen.

Også her kunne han med held 
have kontaktet sit netværk, som for 
ham handler om personlige relatio-
ner, for at høste andres erfaringer 
fra den pågældende kultur. Det 
gælder også, hvis man udstiller på 
en messe for første gang. Et godt 

indtryk og en 
god dialog kan 
også her åbne 
for et nyt mar-
ked, hvilket da 
også er sket for 
Randi.

Randi frem-
stiller dørgreb, 
beslag, vindues-
greb og skilte i 

rustfast stål. Produkterne fremstilles 
på fabrikker i Tyskland og Kina. I 
Randers har virksomheden 18 an-
satte og havde i 2015 en omsætning 
på 42 millioner kroner. Produkterne 
afsættes på projektmarkedet og ses 
i store byggerier over hele verden, 
for eksempel koncerthuse som 
det i Stavanger og hospitaler som 
Skejby Sygehus. Randi er ejet af den 
tyske familieejede virksomhed ECO 
Schulte GmbH & Co. KG.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

NETVÆRK GIVER ADGANG TIL  

 NYE MARKEDER

  AMBASSADEN I 

ET LAND ER GERNE 

BEHJÆLPELIGE MED ALT 

FRA OPLYSNINGER OM 

MARKEDSVILKÅRENE TIL 

NAVNE PÅ FORHANDLERE
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Den 20. marts sidste år var der for-
mel åbning af Jysk Maskin centers 
nye hus på Bronzevej. Samtidigt 
med flytningen fra Grenåvej blev 
alle virksomhedens afdelinger 
samlet på den nye adresse. Dermed 
er maskincenteret ikke længere til 
stede med butik i Viborg, Kolind og 
Askildrup, og det er faktisk til fordel 
for kunderne.

„For nogle er 
der blevet lidt 
længere, når de 
vil besøge os, 
men til gengæld 
har vi nu alle 
vores maskiner samlet et sted, så 
kunderne kan se hele udvalget med 
langt flere produkter. Her har vi 
typisk et eksemplar fra hver model-
serie, vi fører, og imellem 40 og 
50.000 numre i reservedelslageret,“ 
forklarer Anders Vester Nielsen, 
som er direktør i Jysk Maskincen-
ter.

Samtidigt er det nemmere at 
sende den rigtige mand første 
gang, når en maskine skal repare-
res. Da langt de fleste reparationer 
foregår ude hos kunderne, hvoraf 
mange er landmænd, er det derfor 
kun en fordel for kunderne, at det 
hele er samlet i Randers. Skal en 
maskine på værksted, er det stadig 
muligt efter aftale at få repareret 

på de tidligere adresser i Viborg og 
Kolind.

Nemt at komme til og fra
„Vi valgte at samle alle vores akti-
viteter i Randers, fordi her ligger vi 
præcist midt i det område, vi dækker 
med en radius på cirka 75 kilometer. 
Nogle af yderpunkterne er Grenaa, 

Hadsund, Aars, 
Herning og 
Aarhus. Samti-
digt har vi her 
i Randers E45 
i baghaven, 
hvilket som en 

bonus giver os god synlighed over 
for trafikanterne på motorvejen,“ 
fortæller Anders Vester Nielsen.

Han peger også på, at der med Vi-
borgvej er gode forbindelser vestpå 
og en ok vej østpå til Djursland, så 
det er nemt at køre til Jysk Maskin-
center – også på traktor. Efter den 
nye forlængelse af hovedvej 21 til 
E45 vil han dog gerne have kom-
munen til at ændre motortrafikvejen 
fra Assentoft til almindelig landevej, 
så man må køre traktor på den. Men 
det er også eneste lille klagepunkt 
hvad trafik angår.

Landets ældste forhandler
„Vi har stort set alle de reservedele, 
vores kunder skal bruge på lager her 

FRA RANDERS KAN VI  

MERE EFFEKTIVT  
HOLDE KUNDERNE KØRENDE

Der kan være flere fordele ved at samle sine 

afdelinger. Ud over kun at betale én husleje giver 

det større udvalg i butikken og hurtigere service til 

kunderne, især hvis adressen er i Randers med nem 

adgang til hele Østjylland.

  HER LIGGER VI 

PRÆCIST MIDT I DET 

OMRÅDE, VI DÆKKER

inden for nybygning, nyinstallation, 
renovering og vedligeholdelse af 
bl.a.:

� Industri
� Landbrug inkl. staldbygninger
� Kontorvirksomheder
� Butikker
� Offentlige institutioner  

inkl. sygehuse
� Boligbebyggelser

Vi kan udarbejde projekt-
materiale og beregninger  
med kvalitetssikring og 
levere dokumentation.

VI UDFØRER ALT  
ELARBEJDE

Tlf. 86 42 50 33 
Aut. Elinstallatør Frank Andersen 

En del af FA-EL A/S

Ring 86 42 50 33  
for et uforpligtende tilbud.

ERHVERS
LOKALER 
UDLEJES
Centralt på Djursland
• Produktion
• Værksted
• Lager
• Administration
• Mange muligheder

www.djumaejendomme.dk
Kontakt: Benny Behrens tlf. 41 88 15 10

- Vi har også plads til dig

DJUMA EJENDOMME APS

http://www.vorupel.dk
http://www.djumaejendomme.dk
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  SAMTIDIGT HAR 

VI HER I RANDERS 

E45 I BAGHAVEN

Direktør Anders Vester Nielsen, Jysk Maskincenter

i huset, og samtidigt har vi lavet 
en god aftale med et transport-
firma, så vi kan levere med få 
timers varsel. Bestiller man 
om morgenen, kan vi levere til 
middag, og bestillinger midt 
på dagen bliver leveret samme 
efter middag,“ lover Anders 
Vester Nielsen.

Med cirka 70 år på bagen 
er Jysk Maskincenter landets 
ældste Massey Ferguson-
forhandler. Øvrige landbrugs-
maskiner i forskellige mærker 
forhandles også sammen med 
motorredskaber. Endvidere har 
virksomheden på Bronze-
vej i Randers en hel 
have-parkafdeling med 
alt, hvad dertil skal 
bruges til både 
professionelle og 
private.

Anders Vester 
Nielsen er uddan-
net cand.merc. 
og blev ansat 
i 2004 med 
henblik på gene-
rationsskifte. Han 
har siden overta-
get virksomheden 
gradvist og ejer i dag 
80 procent af aktierne.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk
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Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
Lars Kandborg
Indehaver

Dorthe Christensen
Ejd.mægler & valuar

Julie Dahl
Salg & vurdering

Kasper Thomsen
Ejd.mægler & valuar

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

UDLEJETSTOREGADE 7A, 8900 RANDERS C.

FLOTTE KONTOR/KLINIK LOKALER MED CENTRAL PLACERING

Sag 89200520 Lejemålet består af fire etager, hvor af tre af etagerne er næ-
sten identiske. Lokalerne fremstår flotte, lyse og ny istandsat. på 1., 2., og
3. sal er der fine toiletter. Her kan et af toiletterne eventuelt laves om til et
køkken eller personalerum. Der er gode muligheder i lokalerne til forskellige
former for erhvervsbrug. Herunder kontor, klinik, undervisning, galleri med
mere.

UDLEJET

TIL SALG

Areal 2.581 kvm Kontant kr. 3.100.000

ØRNEBORGVEJ 21, 8960 RANDERS SØ.

HØJLOFTET LAGEREJENDOM I RANDERS SØ

Sag 89200664 Højloftet lagerejendom i Randers SØ.
Ejendommen er forsynet med porte i begge gavle. Facaden står i røde tegl-
sten og taget er eternit. 
Der er pt. indrettet 3 haller på hhv. ca. 1.000 m², 500 m² og 200 m². Kiphøj-
den er ca. 8 m. Der er indrettet mandskabsfaciliteter og kontorlokaler i beg-
ge sider af ejendommen. 
Der er få minutters kørsel til midtby, og ejendommen ligger fint ift. kørsel til
hhv. motorvej E45 eller i retning Djursland.

NYHED

TIL LEJE

Areal 269 kvm Årlig leje kr. 120.000

GRENÅVEJ 11, 8900 RANDERS C.

STORT BUTIKSLOKALE MED GOD BELIGGENHED.

Sag 89200687 Lokalerne har en yderst god beliggenhed med facade direkte
ud mod Grenåvej. Lejemålet består af et stort butikslokale/showroom, et
mindre rum i forlængelse af butikslokalet, toilet, omklædning og bad, kon-
tor, tekøkken samt lager/garage med port i den ene ende af lokalet. Lejemå-
let har tidligere været anvendt til salg af scootere og motorcykler og har se-
nest huset et skiltefirma, som havde kontor og produktion i lokalerne.

NYHED

TIL LEJE

Areal 945 kvm Årlig leje kr. 275.000

HJALTESVEJ 15, 8960 RANDERS SØ.

LAGER/PRODUKTION TIL LEJE I RANDERS SYD.

Sag 89200498 Ejendommen er opført i 1987 og fremstår pæn og velholdt
opført i røde sten delvis beklædt med metalplader og med eternittag. Der er
termovinduer og fjernvarme. Her er 4 høje porte med ca. 4,5 meter i højden
og ca. 4 meter i bredden samt en mindre port med ca. 3 meter i højdenIn-
dvendigt består ejendommen af flere gode rum med lofter i kip med varie-
rende loftshøjder fra ca. 2,5-7 meter. Her er mulighed for lift.

NYHED

TIL LEJE

 C

Areal 89 kvm Årlig leje kr. 56.515

ØSTERGRAVE 3, 8900 RANDERS C.

Sag 89200693 Pænt kontor-/klinik lokale med central placering. I centrum
af Randers ligger dette lokale der er oplagt til kontor eller klinik. Lokalet
fremtræder lyst og venligt med hvide vægge og lyse gulve. Lokalet består af
et forlokale (modtagelseslokale), to mindre rum/kontor/behandlerrum, et
større rum/venteværelse samt et mindre køkken. På gangen medfølger der
et toilet til lokalerne.

NYHED

TIL LEJE

Areal 7.675 kvm Årlig leje kr. 2.099.400

GL. HOBROVEJ 49, 8920 RANDERS NV.

DEN TIDLIGERE RANDERS PRODUKTIONSHØJSKOLE UDLEJES HELT ELLER DELVIST.

Sag 89200688 I blandet bolig- og erhvervsområde med
hovedvægt på boliger, udlejes nu den tidligere Ran-ders
Produktionshøjskole. Området ligger i den nordvestlige
del af Randers med kort afstand motorvejen ca. 4 km.

og Randers midtby ca. 3 km. God facadedisponering
mod Gl. Hobrovej og rigtig gode tilkørselsforhold til bå-
de gl. administrationsbygning og lagerhaller. Der er leje-
mål fra 769-7.675 kvm. Årlig leje fra kr. 153.800 +
moms.

NYHED

UDLEJETMARIAGERVEJ 89, 8920 RANDERS NV.
BUTIK-KLINIKLOKALE UD MOD
MARIAGERVEJ

Sag 89200627 
Lokalet hvor der tidligere har været
cykel- og scooter service er nu til
leje.
Lejemålet har to indgangspartier
med glasfacade ud mod Mariager-
vej. Lokalet består af et stort ud-
stillings/butikslokale, en stor kæl-
der samt et lille kontor.

Lejemålet er velegnet til butik, kli-
nik eller undervisning.

UDLEJET

Erhverv Danebo
Ejendomsmægler, Valuar, MDE Michael Møller

Indehaver
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del af Randers med kort afstand motorvejen ca. 4 km.

og Randers midtby ca. 3 km. God facadedisponering
mod Gl. Hobrovej og rigtig gode tilkørselsforhold til bå-
de gl. administrationsbygning og lagerhaller. Der er leje-
mål fra 769-7.675 kvm. Årlig leje fra kr. 153.800 +
moms.

NYHED

UDLEJETMARIAGERVEJ 89, 8920 RANDERS NV.
BUTIK-KLINIKLOKALE UD MOD
MARIAGERVEJ

Sag 89200627 
Lokalet hvor der tidligere har været
cykel- og scooter service er nu til
leje.
Lejemålet har to indgangspartier
med glasfacade ud mod Mariager-
vej. Lokalet består af et stort ud-
stillings/butikslokale, en stor kæl-
der samt et lille kontor.

Lejemålet er velegnet til butik, kli-
nik eller undervisning.

UDLEJET

mailto:892@edc.dk


Land Rover 109“ Serie IIA
Producent: Rover Motor Company
Produktionsår: 1961–1971
Produktion: 451.624 (alle modeller)
Produktion: 151.813 (109“)
Motor: 4 cyl., 2.25 L benzin
 77 HK
Gear: 4-speed manual
 reduktionsgear
 tilkobl. af firehjulstræk

Som helt ung meldte han sig ind i 
Dansk Land Rover Klub. Så troede 
han, at han kunne få sin lyst styret. 
Men det er faktisk gået lige mod-
sat. Han nærmest elsker de biler i 
dag. De emmer af nye eventyr og 
rejselyst.

„Land Roveren gik i produktion i 
1948 med det formål, at den skulle 
være et praktisk køretøj, der også 
kunne benyttes i jord- og skovbrug. 
Den model, jeg købte i 1991 med 
35.000 km bag sig, er fra 1965, 
havde tjent som slangetender i et 
redningskorps og var i meget auten-
tisk stand. Derfor den røde farve og 
det lidt specielle udseende, den har 
foran, hvor der har siddet en kraftig 
pumpe. Den var jeg nødt til at købe. 
Prisen var dengang 17.000 kroner. 
I dag er den nok mere værd,“ siger 
Jens.

Han fortæller, at omkring 70 % af 
alle de Land Rovere, der er blevet 
produceret, kører endnu. Land 
Roveren er blevet bygget lidt efter 
principperne fra Willys Jeep. Den 
er hårdfør og let at servicere. 
Her kunne eksempelvis de 
japanske efterligninger 

slet ikke følge med. På grund af 
stålmangel efter krigen er pladerne 
af aluminium, mens chassisrammen 
er af stål. Selv om der stadig står 
mange hos engelske landmænd, 
blev hovedparten eksporteret til 
hele verden. Derfor ses den også i 
de tidligere engelske kolonier. Ikke 
mindst i Afrika og i Østen.

Gennem årene har Jens haft flere 
modeller, men den gamle model fra 
1965 med serienummeret IIA har 
han beholdt sammen med en 110“ 
Defender STW fra 1997. Dog har 
han haft Brandbilen opstaldet i nogle 
år. Først i 2007, da den blev veteran-
bil, fik den igen nummerplader på.

Når så sommervarmen sniger sig 
ind over landet, så skruer Jens taget 
af. Piller vinduerne og bagstykket 
ned. Det tager ti minutter. Så kører 
han og hunden en tur til stranden i 
åben brandbil.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

EN AUTENTISK 
LAND ROVER
Ejerleder Jens Nikolajsen fra Mercatus Reklamebureau A/S der 

udgiver Randers Biz indrømmer, at køreegenskaberne ikke er i top. 

Den er også lidt tørstig. Men den er sjov, synes han. Han bruger 

mest „Brandbilen“ som åben bil om sommeren. 
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„Det hele startede i 2010, hvor vi 
deltog i et arrangement i Region 
Midt regi,“ fortæller adm. direktør 
Benny Kristensen fra entreprenør-
virksomheden. Her hørte han første 
gang om mulighederne for at få AOF 
til at stå for målrettet undervisning i 
dansk. Men han fik også viden om, 
hvor mange af den danske befolk-
ning der er læsesvage eller ramt af 
ordblindhed.

Gevinst for alle
Der blev stablet et samarbejde med 
AOF på benene og medarbejderne 
blev tilbudt at deltage i et dansk-
kursus, der blev afviklet på virksom-
heden i arbejdstiden. „Det har været 
en stor succes,“ erfarer Benny og 
fortæller, at han kan mærke en reel 
positiv udvikling hos mange af de, 
der har deltaget. 
„Tidligere var 
det tabu, og 
flere af dem har 
gået og skjult 
deres ordblind-
hed gennem rigtig mange år. Nu har 
de fået hjælp, og vi taler åbent om 
det i hverdagen.“

På den måde er det blevet en 
fordel for begge parter og en styrke, 
der rækker ud over arbejdstiden. 
„Det har for nogle givet markant 
mere selvværd, og det smitter af på 
stort set alt, hvad den enkelte laver.“

Involvering og arbejdsglæde
Benny lægger meget vægt på, at 
alle medarbejderne er knusende 
dygtige håndværkere og faglige 
eksperter i deres arbejde. „At de 
bliver stærkere bogligt er med til, at 
de kan honorere flere af de skær-
pede krav, der er 
i en digitaliseret 
hverdag. Og det 
giver både større 
involvering og 
øget arbejds-
glæde,“ slår han 
fast, ligesom 
han er sikker på, at det har været 
meget vigtigt, at kurserne foregår 
hos VAM. „Det har givet maksimal 
tryghed, at det foregår her i huset 
kollegerne imellem, og der er altid 
høj stemning. Det er dejligt.“

Også andre fag
Det er mindst en trediedel af de 
ansatte, der har deltaget i et af 
kurserne, der er blevet udvidet med 
et tilbud om aftenundervisning i 
dansk, matematik og IT. „Det havde 
ikke kunnet lade sig gøre uden en 

samarbejdspartner. AOF har vist 
meget stor fleksibilitet over for 
vores behov, og vi får tilbagemeldin-
ger på, at de er 
dygtige undervi-
sere og meget 
lydhøre omkring 
vores forvent-
ninger og ønsker 
til undervisningen, så den vinkles til 
vores hverdag. Samtidig er de super 
gode til at håndtere og motivere 
vores folk.“

Nogle af medarbejderne har taget 
imod hele pakken af undervisning, 
og tilbringer derfor i en periode tre 
aftener om ugen på VAM. „Derfor 
er jeg sikker på, at de får noget ud 
af det,“ konkluderer Benny og siger, 
at de helt afgjort også fremover vil 
tilbyde kurserne til medarbejderne. 

„At investere i 
vores medarbej-
deres personlige 
kompetencer, er 
en helt natur-
lig langsigtet 

satsning for os. Vi har meget loyale 
medarbejdere og mange med høj 
anciennitet.“ VAM blev „Årets Ar-
bejdsplads“ i Danmark i 2014 efter 
en indstillingen fra medarbejderne.

Fælles projekt
Koordinator Niels Erik Iversen fra 
AOF Randers/Djursland er også 
meget begejstret for samarbejdet 
med VAM. „Vi kan mærke, at det 
er et fælles projekt for både medar-
bejdere og ledelse, og det betyder, 
at alle er utrolig motiverede. Det er 
meget positivt, at mange efter en 
lang arbejdsdag har overskud til at 
modtage undervisning om aftenen, 

og vores undervisere er meget 
glade for at komme der.“

AOF kører løbende kurser for 
flere virksomhe-
der. „Der er et 
stort behov for 
danskundervis-
ning på det her 
niveau, og vores 

undersøgelser tyder på, at op mod 
20 % har udfordringer omkring spro-
get,“ slutter Niels Erik, der rådgiver 
virksomhederne om de forskellige 
muligheder.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

  DET HAR GIVET 
MARKANT MERE 
SELVVÆRD

  DET HAVDE IKKE 
KUNNET LADE SIG 
GØRE UDEN EN 
SAMARBEJDSPARTNER

  OP MOD 20 % 
HAR UDFORDRINGER 
OMKRING SPROGET
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EN SEJR AT KUNNE  

LÆSE AVISEN
Gennem fire år har VAM i samarbejde med AOF målrettet arbejdet på at hjælpe 

medarbejdere til at blive bogligt stærkere. Det har nedbrudt tabuer og højnet 

arbejds- og livsglæden for mange af virksomhedens medarbejdere.

Adm. direktør Benny Kristensen, VAM
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EFFEKTIV OVERFLADEBEHANDLING  

Ejerleder Esben Møller og afdelingsleder for overfladebehandling Bjarne Hansen, HSM Industri A/S
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Den norske offshoreindustri er den 
primære årsag til, at HSM Industri 
A/S i Grenaa har investeret i et 
kæmpe anlæg til overfladebehand-
ling af stålemner i alle størrelser. På 
grund af kapaci-
teten i det høj-
effektive anlæg 
til både stålblæs-
ning, maling 
og tørring, kan 
andre med 
fordel udnytte 
den ekstra mulighed, der er for at få 
overflade behandlet sine produkter.

„Vores anlæg til overfladebehand-
ling er på 1.600 kvadratmeter og har 
en meget høj kapacitet. Samtidigt 
med er det effektivt, blandt andet 
fordi to mand kan blæse på en gang. 
Det gør arbejdsprocessen kortere, 
hvilket igen er en fordel for os selv 
og alle andre, der får malet hos os. 
Vi har kunder, som tidligere fik det 
gjort i Østeuropa og nu udelukkende 
får overfladebehandlet hos os,“ 
forklarer Esben Møller, som ejer 
virksomheden.

I anlægget kan emnerne blive 
stålblæst, metalliseret, vådlakeret og 
tørret. Virksomheden har også en 
del opgaver med brandhæmmende 
maling til fritliggende stål i bygnin-
ger. HSM Industri A/S henter og 
bringer gerne, og hvis der er behov 
for det, bliver der overfladebehand-
let i døgndrift og leveret, så snart 
malingen er tør.

Følger højeste normer
„Vi kommer tit ud for, at kunderne 
har travlt. Det skyldes, at overflade-
behandlingen jo er sidste led i 
kæden, og hvis de forudgående 

processer er for-
sinkede, smitter 
det af på slutpro-
cessen. Derfor 
har vi forståelse 
for, at det nogle 
gange skal gå 
tjept,“ fortæller 

Bjarne Hansen, der er afdelingsleder 
for overfladebehandlingen.

Hvis kunden ønsker det, kan over-
fladebehandlingen i anlægget ske 
ifølge de højeste normer, der findes. 
De kræves af blandt andet den 
norske offshoreindustri, som HSM 
Industri A/S leverer til. Der medføl-
ger høj dokumentation af klimafor-
hold som relativ 
luftfugtighed og 
overfladetem-
peratur samt 
lagtykkelse, hvis 
kunden vil.

„Vi overfladebehandler mange 
forskellige emner i mange størrelser. 
Et af de helt store er Sallingtårnet, 
som er et udsigtstårn på Aarhus Ø. 
Det 80 tons tunge tårn er doneret 
af Salling Fondene, tegnet af Dorte 
Mandrup Arkitekter og fremstillet 
hos os, overfladebehandlet og frag-
tet til Aarhus på pram i et stykke,“ 
fortæller Bjarne Hansen.

Fuld tillid fra kunderne
På anlægget bliver stort set alle 
slags emner i stål overflade-
behandlet. Nogle af eksemplerne er 
større stålkonstruktioner, hydraulik-
cylindre, dele til det aggressive 
miljø på skibe, lastvognschassiser, 
containere og fælge til biler. Kort og 
godt kan alle emner fra små til helt 
store med fordel blive gjort bestan-
dige mod korrosion. Anlægget kan 
tage emner op til en størrelse på 35 
gange 7 gange 7 meter.

„Det er rygtedes, at vi har vores 
overfladebehandlingsanlæg, og 
derfor er der allerede mange, der 
får malet hos os. Det er jo i bund 
og grund vores konkurrenter, da vi 
primært laver stålkonstruktioner og 
smedearbejde, men de har fundet 
ud af, at de helt trygt kan betro os 
opgaven og kan have fuld tillid til 

os,“ forsikrer 
Esben Møller.

Han har 
grundlagt virk-
somheden for 
40 år siden og 

ejer den sammen med sine børn. 
HSM Industri A/S har cirka 200 
medarbejdere på adressen i Grenaa, 
heraf de 10 i overfladebehandlings-
anlægget.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

EFFEKTIV OVERFLADEBEHANDLING  

Stålemner i alle størrelser kan nu overfladebehandles på et stort 

anlæg hos HSM Industri A/S. Samtidigt er effektiviteten høj til 

stor fordel for alle, der ønsker hurtig levering i topkvalitet.

  VI HAR FORSTÅELSE 
FOR, AT DET NOGLE 
GANGE SKAL GÅ TJEPT

  DET ER EFFEKTIVT, 
BLANDT ANDET FORDI 
TO MAND KAN BLÆSE 
PÅ EN GANG
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Som et led i Randers Kommunes 
strategi om at styrke erhvervslivets 
betingelser, herunder sikre et ar-
bejdsmarked i vækst har Jobcenter 
Randers per 1. december samlet 
al sin kontakt til erhvervslivet i én 
afdeling, som 
har fået navnet 
Jobcenter Ran-
ders Erhverv. 
Formålet er at 
sætte fokus på 
virksomheder-
nes behov for 
arbejdskraft og yde så professionel 
service, at den nye afdeling bliver 
erhvervslivets foretrukne kontakt-
punkt. 

„Vi har foreløbigt samlet syv virk-
somhedskonsulenter og seks back 
office-funktioner i den nye afdeling 
her i Jobcenter Randers for at kunne 
give virksomhederne god rådgiv-
ning om efterspørgsel og udbud 
af arbejdskraft. Vi vil understøtte 
virksomhedernes drift og vækst ved 
at matche ledige med erhvervslivets 
efterspørgsel og hermed bidrage 
positivt til et konkurrencedygtigt 
arbejdsmarked,“ forklarer Tine 
Arensbach. 

Hun er leder af den nye afdeling, 
som kan tilbyde virksomhederne i 
Randers Kommune at rekruttere nye 
medarbejdere, lette arbejdsgangene 
med papirarbejdet, opkvalificere 
ledige til jobs samt rådgive om 
efteruddannelse og praktik, så virk-
somhederne kan vækste og skabe 
endnu flere jobs. 

Virksomheder skal være åbne 
Gennem et bedre samspil med 
kommunens erhvervsindsats, et tæt 

samarbejde med uddannelsesinsti-
tutioner og faglige organisationer 
samt en proaktiv koordinering med 
nabokommunernes jobcentre kan 
Jobcenter Randers Erhverv leve 
op til sine mål om at imødekomme 
virksomhedernes fremtidige kvalifi-
kationsbehov og undgå uhensigts-
mæssige flaskehalse på arbejds-
markedet. Til gengæld er der også 
forventninger til erhvervslivet. 

„Virksomhederne må være indstil-
let på at tale jobskabelse med os og 
være med til at yde deres til at skabe 
et arbejdsmarked i balance igennem 
videndeling om kvalifikationsbe-

hov, konkur-
rencesikring af 
arbejdspladser 
og rummelighed 
i forhold til inklu-
sion af udsatte 
arbejdstagere. Vi 
skal både sam-

arbejde om lærepladser, voksenlær-
linge, skånejobs og flygtninge såvel 
som om ordinære fuldtidsansættel-
ser,“ fortæller Tine Arensbach. 

Hun peger på, at alle menne-
sker kan noget, og at det også er 
jobcenterets opgave at målrette den 
enkelte borgers ressourcer til virk-
somhedernes behov. Og det kræver, 
at virksomhe-
derne er åbne 
om deres behov 
for arbejdskraft. 
Jobcenter 
Randers Erhverv 
kan give sparring 
og hjælp til alle 
typer virksomheder, som har behov 
for ny arbejdskraft, opkvalificering af 
eksisterende medarbejdere, viden 
om uddannelsespladser eller tiltræk-
ning af højtuddannet arbejdskraft 
– for blot at nævne nogle typer af de 
tiltag og indsatser, som Jobcenter 
Randers Erhverv gerne vil samar-
bejde om. 

Mere fokus på erhvervslivet 
„Den tredje part i det her sam-
arbejde, nemlig de ledige, skal 

være villige til at kvalificere sig til 
efterspørgslen og tage medansvar 
i jobsøgningen. De skal fokusere 
på muligheder frem for begræns-
ninger og være fleksible i mobilitet 
og jobønsker samt være villige til 
at tænke ud over egen uddannelse. 
Det har de pligt til over for arbejds-
markedet og ikke mindst over for 
sig selv. Fast tilknytning til arbejds-
markedet er for langt de fleste lig 
med familievelfærd og økonomisk 
tryghed,“ mener Tine Arensbach. 

Der skal fortsat i selve sagsbe-
handlingen være et stærkt fokus 
på den ledige borger, for her har de 
øvrige afdelinger i Jobcentrets deres 
store styrke. Men med koncentra-
tionen af viden om arbejdsmarkedet 
og det målrettede samspil mellem 
erhvervs- og beskæftigelsesind-
sats samlet i en særskilt afdeling, 
professionaliseres tankegangen om 
at tænke arbejdsmarked og et sundt 
erhvervsklima sammen. Og dette 
sikrer både et fremsynet erhvervs-
liv og et fleksibelt arbejdsmarked, 
hvilket borgmester Claus Omann 
Jensen også betoner i sine ambitio-
ner for Randers.

Samtidigt har virksomhederne 
fået ét kontaktpunkt, når de har 
behov for arbejdskraft eller anden 

service fra 
jobcentret. 
„Jobcenter 
Randers Erhverv 
har som sin 
ufravigelige 
mission at holde 
et fast fokus 

på jobskabelse og hermed sikre et 
arbejdsmarked i vækst. Man skal 
forvente at vi kommer til at være 
meget synlige i den opgave“, afslut-
ter Tine Arensbach.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

 HER ER VIRKSOMHEDERNES NYE  

 FORETRUKNE KONTAKTPUNKT

Jobcenter Randers har samlet alle 
medarbejdere med kontakt til 

virksomheder i én afdeling for at kunne 
servicere erhvervslivet bedst muligt. Til 

gengæld forventer Jobcenteret også 
noget af virksomhederne og de ledige.

  VI VIL 
UNDERSTØTTE 
VIRKSOMHEDERNES 
DRIFT OG VÆKST

  VIRKSOMHEDERNE 
MÅ VÆRE INDSTILLET 
PÅ AT TALE 
JOBSKABELSE MED OS
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 HER ER VIRKSOMHEDERNES NYE  

 FORETRUKNE KONTAKTPUNKT

Leder Tine Arensbach, Jobcenter Randers Erhverv
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„Jeg og min kompagnon Peter 
Østberg havde været i branchen i 
mere end tyve år, da vi startede op 
for os selv,“ forklarer ejer og direktør 
Per Danielsen og har dermed slået 
fast, at det faglige fundament for 
virksomheden 
var på plads.

Makkerpar
De to makkere 
og deres medar-
bejdere hjælper 
en lang række 
virksomheder i hele landet med at 
gennemføre automatiseringsproces-
ser på mange forskellige industrian-
læg. „Vi hjælper enten på konsulent-
basis eller projektbasis. Et eksempel 
er styringen af produktionen af Oreo 
Kiks, der sikrer, at de er i stand til at 
producere 56 kiks i sekundet, eller 
hvad der svarer til en fodboldbane 
fyldt med kiks i døgnet,“ smiler 
Per. „Vi har ingen egenudvikling og 

arbejder næsten udelukkende med 
at programmere i de to systemer fra 
Siemens og Rockwell, fordi de er 
globalt anerkendte.“

Netop partnerskabet mellem de to 
ejere ser han som en styrke. „Vi er 
meget forskelige og komplimenterer 
hinanden fantastisk godt. Peter står 
for det tekniske og programmerin-
gen og jeg for salg og administra-
tion. Vi ser det også som et plus, at 
vi har en størrelse, hvor vi selv kan 
overskue det hele.“ 

Ikke flere end ti
De to ejerledere er enige om, at 
virksomheden ikke skal tælle mere 

end højst ti med-
arbejdere. „Lige 
nu er vi seks. 
Det betyder, 
at vi kan holde 
fokus på hinan-
den og vores 
projekter, men 

også at vi er store nok til at tage 
større projekter ind, uden at arbejde 
os ihjel, selv om vi har travlt,“ for-
klarer han og fortæller, at en stor del 
af medarbejdernes tid lægges ude 
hos kunderne og hos deres kunder – 
ofte i udlandet.

„Her er ingen, der putter sig. 
Og vi kender ikke kun hinanden på 
kryds og tværs, men også hinan-
dens familier. Så vi forsøger, som 

arbejdsplads, at være tiltrækkende, 
og selv om det lyder som en kliche, 
så har alle frihed under ansvar.“

Per har erfaret, at medarbejderne 
skal være de helt rigtige, og at de 
skal agere, som var det deres eget 
firma. „Det er vi lykkedes med, og 
vi er heldige med at have så gode 
folk. Det er altid en fornøjelse at 
høre kundernes tilbagemeldinger.“

Det vigtige netværk
„Branchen er overkogt, og det er 
for tiden meget vanskeligt at finde 

MEDARBEJDERNE  
 ER VORES ABSOLUT  
 VIGTIGSTE AKTIV

På under fire år er det lykkes 

Pd-Automation at bide sig fast i 

en overkogt branche. Parløb og 

fokus er opskriften.

  VI KENDER IKKE KUN 
HINANDEN PÅ KRYDS 
OG TVÆRS, MEN OGSÅ 
HINANDENS FAMILIER
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nye medarbej-
dere, der typisk 
er uddannede 
ingeniører eller 
automationstek-
nologer,“ fort-
sætter Per som 
er lidt ærgelig over, at der næsten 
ikke kommer nye unge mennesker 
ind i branchen.

De første to dage efter starten 
i 2012 husker Per som meget 

underlige og 
stille. „Der 
skete ingenting. 
Jeg lavede en 
opdatering på 
LinkedIn, og 
det satte gang 

i sagerne, for på den måde fandt 
mange i mit netværk ud af, at vi var 
blevet selvstændige.“

Siden er det gået slag i slag og be-
hovet for automatisering bliver efter 

Pers mening kun større. „Hvis vi i 
Danmark skal være konkurrencedyg-
tige, så er vi nødt til at automatisere. 
Produktionen skal gå hurtigt, være 
stabil og kvaliteten må vi aldrig gå 
på kompromis med, for det er den vi 
er kendte for,“ slutter han.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

  DET ER FOR TIDEN 
MEGET VANSKELIGT 
AT FINDE NYE 
MEDARBEJDERE

Ejer og direktør Per Danielsen, Pd-Automation
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Med omkring 100 fastansatte og 
yderligere 30 hjælpere i højsæ-
sonen, er det lidt af en kabale, at 
anvise den korrekte løn til tiden til 
de forkellige medarbejdergrupper. 
„Det er noget af et ansvar at sidde 
med,“ fortæller Anita Bjerre, der er 
uddannet revisor og er regnskabs-
medarbejder og 
lønansvarlig i 
Randers Regn-
skov. 

Vores 
lønsystem
Regnskovens 
medarbejdere 
fordeler sig på fastansatte, ungar-
bejdere og sæsonarbejdere med 
en ganske stor spredning på både 
overenskomst-niveau, atp, pension, 
alder og ansættelsestype. Derfor 
skiftede de i begyndelsen af 2015 
fra deres gamle papir-baserede  
tidsregistrering til et elektronisk 
system med ProLøn som leverandør 
og central aktør.

„Alt kan variere – sådan føles 
det ihvertfald,“ fortsætter Anita 
og fortæller, at ProLøn har ageret 
fødselshjælpere og hjulpet med at 
få det nye tidsregistreringssystem 
sat rigtigt op til netop Regnskovens 
behov.

Teknisk og faglig support
Selv om det er relativt nyt for Anita 
at arbejde i systemet, er hun hurtigt 
blevet fortrolig med det. Den største 
udfordring til dato i jobbet som 
lønansvarlig har 
for Anita været 
implemente-
ring af det nye 
tidsregistrerings-
system: „I dette 
forløb har vi haft 
brug for især teknisk hjælp, og de 
har bare været der for os hver ene-
ste gang,“ fortæller hun. „Jeg føler 
virkelig, de mere er en medspiller 
end en leverandør.“

Det er uhyre vigtigt for hende, at 
lønindberetningen fungerer optimalt. 
„Går bare lidt galt med datatranspor-
ten, er alt forkert, blot et komma er 

nok til at skabe fejl, og det kan jeg 
ikke gennemskue uden at trække på 
support,“ fortsætter Anita og fortæl-
ler, at hun har været tryg ved at have 
ProLøn på sidelinjen som spar-
ringspartner, og har kunnet ringe 
med både små og store spørgsmål. 
„Man har måske selv svaret, men 

det er rart at 
kunne ringe for 
at blive helt sik-
ker i sin sag.“

Løbende 
rådgivning
Dialogen med 
ProLøn er gen-

nem hele forløbet foregået med en 
fast rådgiver. „Henriette har været 
vores kontaktperson, og har været 
på sidelinjen i flere år. Hun kender 
os og ved hvilke type ansættelser, 
der kan give bøvl.“ 

Den personlige relation gør 
lønkørslen nemmere for Anita, men 
verden bryder ikke sammen, 
hvis den faste konsulent har 
ferie: „Det gode er, at 
alle deres lønkon-
sulenter er gode 
til at sætte sig ind 
i vores situation 
og hjælpe på vej, 
uanset om det er 
teknisk hjælp eller 
overenskomstmæs-
sige og lønfaglige 
problemstillinger.“

„Man bliver aldrig 
helt færdiguddannet, 

derfor trækker jeg ofte 
på ProLøns ekspertise. 
De er på forkant med, 
når der sker noget nyt 
og der kommer lovmæs-
sige ændringer. De 
orienterer os, når der er 
noget, vi skal være obs 
på. Det sparer mig tiden 

til at skulle sætte mig ind i alt og er 
samtidig garanti for, at lønnen bliver 
korrekt,“ slutter Anita.

Foto: Brian Rasmussen

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

I Randers Regnskov stiller den specielle sammensætning af 

medarbejdere ganske særlige krav til lønstyringen. Det medførte 

skift fra papir til elektronisk tidsstyring og et nyt lønsystem.

  JEG FØLER 

VIRKELIG, DE MERE ER 

EN MEDSPILLER END 

EN LEVERANDØR

  DET SPARER MIG 

TIDEN TIL AT SKULLE 

SÆTTE MIG IND I ALT
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KOMPLICERET LØNANVISNING KAN 

EFFEKTIVISERES



HÅRD  
ROCK  
 ER MIT MINDFULNESS
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Markedschef Kim Tange, Tradium



Hver mandag sidder fire midaldrende mænd og spiller 
hård rock i et studie bag en ungdomsklub i Hinne-
rup. Repertoiret er en blanding af egne melodier og 
kopinumre i heavy-genren a la Black Sabbath og Ted 
Nugent. Kim Tange spiller bas, og selv om de en gang 
øvede fem gange om 
ugen, har det aldrig været 
hans ambition at leve af at 
optræde.

„Jeg har aldrig overvejet 
en musikkarriere. Det må 
være kedeligt. Vi gider 
heller ikke optræde for penge, for det har vi ikke tid til. 
Vi optræder gratis fire eller fem gange om året. Når vi 
øver, er det en form for mindfulness for mig. Jeg kob-

ler fra med heavy rock,“ forklarer Kim Tange.
Bandet spiller altid i habit og består ud over Kim 
af en socialrådgiver, en elektroniktekniker og 

en programmør. Bandet har skiftet navn flere 
gange fra „Ravage“, over „3-4 Hajer“ og 

„Rouge“ til 
„TV-Addicts“, 

som det 
hedder 

i dag. 
Oprindeligt stod menuen tilbage 

i 80’erne på punk, men skiftede 
senere til heavy.

En stolt lærerinde
Han er vokset op i Galten 
vest for Aarhus, hvortil hans 
familie flyttede, da han gik i 
3. klasse. De første skoleår 
havde han tilbragt i Hassel-
ager, hvilket han åbenbart 
intet havde fået ud af, for en 
lærer fortalte hans forældre, 
at Kim var dum. I Galten var 

der en lærerinde, der sørgede 
for, han fik specialundervis-

ning i dansk.

„Da jeg havde skrevet og fået udgivet fagbogen „Le-
delse for praktikere“ i 2004, sendte jeg et eksemplar til 
min lærerinde fra Galten for at vise, hvilken forskel hen-
des syn for mit behov har gjort. Hun blev meget stolt. 
Interessant er det også, at jeg i mit job ved Tradium har 

hele læseteamet under 
mig,“ fortæller Kim.

Han har blandt andet, 
siden han blev ansat 
i slutningen af 2014, 
fået gennemført, at alle 
eleverne på Tradium skal 

læse screenes, når de starter på deres uddannelse, så 
dem, der har behov, kan få hjælp. Kim engagerer sig i 
og uden for jobbet i alt, der har med udvikling at gøre.

Headbanging er velkommen
„Med to andre har jeg startet virksomheden 2begreat, 
og om kort tid barsler jeg med en bog, der hedder „Kick-
ass Companies“ og bygger på en stor under søgelse af, 

hvad der gør 755 små og 
mellemstore virksomheder 
i Danmark succesfulde. 
Jeg var med til ideudvik-
lingen af Business Park 

Randers og sidder i en række bestyrelser. Jeg elsker at 
gøre en forskel og se ting vokse,“ fortæller Kim.

Privat er han gift med Lone, der har to voksne børn, 
i det hus, de selv har bygget i Hornbæk i Komponist-
kvarteret. Bag den høje ligusterhæk holder han fiskehej-
rerne på afstand af sit havebassin, ser formel 1 på RTL 
i weekenden og laver mad, når han ikke lige er ude at 
lufte Dino, en lille hund af racen Shi Tzu. Ferierejserne 
går stort set altid til Italien, hvor mad og vin fylder langt 
mere end kultur.

Når bandet TV-Addicts optræder, er publikum 
velkommen til at komme op på scenen og headbange. 
Kim er dog holdt op med at stå i front, for han synes, 
det er blevet for vildt, og han er blevet for gammel til 
det. Hård rock er jo trods alt hans form for mindfulness.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Som markedschef hos Tradium, diverse bestyrelsesposter samt 

villa med høj ligusterhæk, fiskebassin og hund er der nok at 

se til for Kim Tange. Derfor er den ugentlige session, hvor han 

spiller hård rock i et band, hans måde at koble fra på.
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  NÅR VI ØVER, ER DET EN FORM 

FOR MINDFULNESS FOR MIG. JEG 

KOBLER FRA MED HEAVY ROCK

  JEG ELSKER AT GØRE EN 

FORSKEL OG SE TING VOKSE
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Inspirationsforum – Erhverv Randers 
9. februar fra kl. 8.00-10.00 på Business 
Park Randers. 
Kom og hør hvordan Cabi kan hjælpe dig 
til et overblik over, hvilke muligheder der er 
for at ansætte personer i praktik i kortere 
og længere perioder, og what‘s in it for 
you? samt hvordan du kommer i gang. 

Udvikling for detailhandlen
10. februar fra kl. 7.30-9.30 på Hotel 
Randers. Kom og få inspiration til hvordan 

du kan udvikle din butik i fremtiden 
samt netværke med andre aktører i 
detailhandlen.

Iværksættercafé
10. februar fra kl. 15.00-17.00 på Business 
Park Randers. Kom og få sparring og ny 
viden om opstart af virksomhed i Erhverv 
Randers’ iværksættercafé, som er for alle, 
der har en idé eller lige er gået i gang som 
iværksætter. Åbent for alle.
Tilm.: www.erhvervranders.dk

Youngbizz
26. februar fra kl. 16.00-17.30 på 
Vækstværket, Jens Otto Kraghs Plads 1, 
8900 Randers C.
Hvad får du ud af at være i et netværk? 
Hvordan udnytter du dit netværk 
bedst muligt? Disse spørgsmål og 
meget mere kan du få svar på til næste 
møde i Youngbizz-netværket for unge 
iværksættere.

Besøg Randers Tandhjulsfabrik
2. marts fra kl. 7.30-9.30 på Randers 
Tandhjulsfabrik, Haraldsvej 19, 8960 SØ.
Kom og hør direktør Palle Martin fortælle 
om hvordan det er at overtage en ellers 
familieejet virksomhed. Derudover vil der 
være rundvisning og et indblik i hvordan 
det ser ud for Randers Tandhjulsfabrik i 
dag og i fremtiden.

Indkøb og udbud Randers Kommune
9. marts fra kl. 15.00-17.00 på Laksetorvet, 
8900 Randers C.
Handler du med Randers Kommune eller 
vil du gerne det i fremtiden? Så kom til 
dette møde, hvor du vil få mulighed for at 
høre om udbudskrav og andre muligheder 
for et samarbejde med det offentlige. Der 
vil også være mulighed for spørgsmål.

Hvordan udnytter du Swipp?
Inspirationsforum – Erhverv Randers
16. marts fra kl. 8.00-10.00 på Business 
Park Randers. Få en introduktion til 
hvordan du kan gøre tingene lettere i 
hverdagen med Swipp.

NAVNE
KALENDER
ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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Amtsavisen
Midtjyske Medier, der bl.a. 
ejer Amtsavisen, er blevet 
solgt til Jysk Fynske Medier. 
Sælger er Belgiske De Peers 
Group.

Joe & the Juice
Randers Storcenter kan med 
åbningen af Joe & the Juice 
melde alt udlejet.

De Forenede 
 Dampvaskerier A/S
Bondorphs Renseri og Er-
hvervsvask A/S er fusioneret 
med De Forenede Damp-
vaskerier A/S. Det betyder, 
at erhvervsdelen stopper i 
Randers og flyttes til damp-
vaskeriets faciliteter i Had-
sten. Tilbage bliver vask og 
rens for private som fortsæt-
ter på adressen i Randers 
under det nuværende navn.

Rigtools ApS
Innovationsfonden har fået 
næsten en halv million kroner 
til udvikling og markedsføring 
af et nyt produkt. Virksomhe-
den producerer specialværktøj 
til olieindustrien.

Nye selskaber
CVR-NR:
37233013 Værum Stålindustri A/S ..............................................................................17.11.2015
37237337 Snerlevej ApS ............................................................................................. 18.11.2015
37238872 Eik-Tegnestue IVS ...................................................................................... 19.11.2015
37245445 eConverting IVS ......................................................................................... 23.11.2015
37246824 DS Auto IVS ............................................................................................... 23.11.2015
37247421 GPM Randers ApS ..................................................................................... 23.11.2015
37250260 Byens Diner Transportable Danmarksgade ApS ...................................... 24.11.2015
37259578 ASTA T ApS .................................................................................................27.11.2015
37264687 Real Retro IVS ............................................................................................ 30.11.2015
37265845 Total Clean Danmark IVS ........................................................................... 01.12.2015
37266671 Tvis Køkkener Randers ApS ...................................................................... 01.12.2015
37267651 MH BYG ApS .............................................................................................. 01.12.2015
37268399 TKM Trading IVS ........................................................................................ 02.12.2015
37268410 Lund Jensen Revision IVS ......................................................................... 02.12.2015
37282766 DenmarkLife Anpartsselskab ....................................................................08.12.2015
37287989 Fri Byg IVS ..................................................................................................09.12.2015
37289167 Overgaard Tech ApS .................................................................................. 10.12.2015
37292281 Bykroen IVS ................................................................................................11.12.2015
37293520 Den Røde Randers ApS ..............................................................................11.12.2015
37294594 Nordic-Marketing IVS .................................................................................11.12.2015
37298751 Storm Pagter IVS ....................................................................................... 14.12.2015
37299472 GreyBird Crew Pool ApS ............................................................................ 15.12.2015
37301353 Frankies MC Shop ApS .............................................................................. 15.12.2015
37304727 JA-Autoservice IVS .................................................................................... 16.12.2015
37308536 Screen Effect ApS ......................................................................................17.12.2015
37308897 KDC Transport IVS ......................................................................................17.12.2015
37309125 nordly aps ....................................................................................................17.12.2015
37309532 Trackdayklubben ApS ................................................................................ 18.12.2015
37309761 Juul & Ulriksen IVS .................................................................................... 18.12.2015
37311030 Svåheia Vindpark ApS ................................................................................ 18.12.2015
37312096 DKEKAS IVS ............................................................................................... 18.12.2015
37312223 HPH 2015 ApS ........................................................................................... 18.12.2015
37312967 HPE 2015 ApS ............................................................................................ 18.12.2015
37318612 Randers Fugeteknik 2015 ApS .................................................................. 22.12.2015
37323217 Arkitektfirmaet Bang & Jeppesen ApS .....................................................23.12.2015
37323268 Beck Vilstrup ApS ......................................................................................23.12.2015
37323683 Entreprenørfirma Søren Thomas Pedersen IVS .......................................23.12.2015
37324388 GN Consult & Regnskab ApS ....................................................................23.12.2015
37326275 Onlinekontoret IVS ..................................................................................... 27.12.2015
37331260 ESKE.DK APS ............................................................................................30.12.2015
37333255 Vaya ApS ....................................................................................................01.01.2016
37340162 PREJ Aps ...................................................................................................04.01.2016
37341266 Memphis Mansion ApS .............................................................................05.01.2016
37344001 JVI IVS ........................................................................................................05.01.2016
37344672 Proof of Concept IVS .................................................................................06.01.2016
37347884 Henrik Birch-Præst ApS ............................................................................. 07.01.2016
37348120 Dino Business ApS .................................................................................... 07.01.2016

Selskabsændringer
CVR-NR: 
35477551 BLICHERS PUB & BLICHERS MALERFORRETNING ApS .........18.11.2015 Konkursdekret afsagt
26803934 ORTOSUPPORT ApS ............................................18.11.2015  virksomheden opløst
30277589 ANPARTSSELSKABET BETTERFELT NORDIC ......18.11.2015 virksomheden opløst
34710171 BAITNGEAR ApS ...................................................18.11.2015 virksomheden opløst
34627096 FANØ RE-DESIGN ApS .....................................18.11.2015 virksomheden er opløst
35813020 Victor Marketing IVS ..........................................18.11.2015 virksomheden er opløst
75941528 HEIN P ApS .............................................................26.11.2015 Likvidation vedtaget
26377889 BM TUNING ApS .............................................. 30.11.2015 virksomheden er opløst
36966831 Dansk Underentreprise IVS ..................................09.12.2015 Konkursdekret afsagt
35529047 RANDERS BOLIG RENOVERING ApS ............. 10.12.2015 virksomheden er opløst
32449603 DEN GULE KARUSSEL ApS ................................... 11.12.2015 opløst ved erklæring
30806204 AUT. KLOAK- OG MURERMESTER OLE BOEL ApS 14.12.2015 Konkursdekret afsagt
27959407 BRORSEN AGENCY ApS .......................................14.12.2015 virksomheden opløst
15042613 C. MÆRSK-ANDERSEN‘S EFTF.. KIRURGISKE INSTRUMENTER. 
 HOSPITALSARTIKLER OG BANDAGER A/S .........14.12.2015 Likvidation vedtaget
14740341 BAKRI ApS I LIKVIDATION ....................................15.12.2015 virksomheden opløst
36075767 Datoselskabet af 18. maj 2015 ApS .......................15.12.2015 virksomheden opløst
33578601 Renid ApS ..............................................................20.12.2015 Konkursdekret afsagt
35483187 KRONJYSK MATERIEL ApS .................................20.12.2015 Konkursdekret afsagt
25129849 RAISE MARKETING ApS ......................................20.12.2015 Konkursdekret afsagt
35674195 DAN-CARE IVS .....................................................20.12.2015 Konkursdekret afsagt
36705809 Digitalhuset Randers ApS .....................................20.12.2015 Konkursdekret afsagt
34722676 IBC ApS ...................................................................22.12.2015 opløst ved erklæring
26744954 STEMI A/S ............................................................. 29.12.2015 virksomheden opløst
16084980 KAJ ANDERSEN, HANDEL & INVESTERING ApS .06.01.2016 opløst ved erklæring
36968265 Fru Nielsen 2 ApS ................................................... 06.01.2016 opløst ved erklæring

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.



www.randersbiz.dk · jan/feb 2016 25Ajour

Tradium Randers
Fem lærlinge fra Tradium 
i Randers har kvalificeret 
sig til finalen i Danmarks-
mesterskabet i håndværksfag 
– DM i Skills i Fredericia. De 
fem er Sofie Kaldahl (20), 
frisørelev hos Klip & Kjær 
i Farsø, Sander Kristensen 
(20), mekaniker lærling hos 
Pedersen & Nielsen i Ran-
ders, Ditte Dahm Jensen (21), 
frisørelev hos Klippoteket i 
Thorsø, Peter Nielsen (20), 
industri elektrikerlærling hos 
Kirchheiner El-teknik i Tønder 
og Johan Harlev (20), klejn-
smedelærling hos Værum 
Stålindustri i Randers.

Memphis Mansion
Graceland Randers har skiftet 
navn til Memphis Mansion. 
Skiftet er en konsekvens af en 
uoverensstemmelse med El-
vis Presley Enterprises. Huset 
fortsætter helt som tidligere 
og har i 2015 haft flere end 
130.000 besøgende.

Business Netværk 
 Graceland 
Netværket har skiftet navn til 
Erhverv Randers Inspiration. 
Grunden til navne skiftet er, 
at Graceland Randers har 
valgt at skifte navn af juridi-
ske grunde og derfor valgte 
Erhverv Randers at følge trop. 
Derudover er Erhverv Randers 
i dag eneejer af netværket, 
da stifter og tidligere medejer 
Blohm Rejser har valgt at 
trække sig ud grundet travl-
hed med andre aktiviteter.

E-business Randers
Den fysiske detailhandel er 
også udfordret i Randers. 
Derfor har Erhverv Randers, 
Randers Kommune, Tra-
dium og Dania samt flere 
private virksomheder inden 
for it-branchen samlet sig 
i E-business Randers, der 
blandt andet udbyder kurser i 
e-handel. 

Q8 + Starbucks
Nu er det muligt at få Star-
bucks on the go hos Q8 på 
Mariager vej. Det er meningen 
at alle Q8 stationer i landet 
skal kunne servere den ver-
denskendte kaffe.

Dania Erhverv 
Erhvervsakademi Danias 
afdeling for efteruddannelse 
har indgået samarbejde med 
Forsvaret Logistik Division, 
om projektet LEAN Styrmand, 
der skal effektivisere divisio-
nens kundeservice.

Erhvervsakademiet har fået 
over 800.000 kr. til et projekt, 
hvor studerende fra blandt 
andet Dania skal lave inno-
vation og vækst for små og 
nyetablerede virksomheder. 
„Hovedtanken er, at projektet 
skal etablere rammerne for, 
at studerende og virksom-
heder kan etablere konkrete 
værdiskabende samarbejder 
om at udvikle innovation, 

skabe vækst og udveksle 
ny viden,“ forklarer forsk-
nings- og udviklingschef ved 
Erhvervsakademi Dania, Mai 
Britt Jacobsen.

Tradium
Team Danmark har udnævnt 
Tradium som uddannelses-
partner. „Udnævnelsen til 
Team Danmark Uddannel-
sespartner er en cadeau til 
skolens mangeårige indsats 
på området uddannelse og 
elitesport. Den harmonerer 
desuden fint med, at Randers 
Kommune er Team Danmark 
Kommune,“ siger college-
leder Christian Møller, Ran-
ders Elitesportscollege.

Cold Hand Winery 
Frugtvinsproducenten Cold 
Hand Winery har stor suc-
ces med sine prisvindende 
frugtvine. Så stor, at de har 
valgt at udvide produktionen 
betydeligt. For at det kan lade 
sig gøre, har direktør Jens 
Skovgaard Pedersen udstedt 
nye aktier til en værdi af i alt 
5 mio. kr. med pålydende 
á 5.000 kr., så det er ikke 
umuligt at blive medejer af 
frugtvineriet. 

Sparekassen Kronjylland
Fodboldklubben DGL 2000 
har indgået en treårig aftale 
med Sparekassen Kronjylland 
som hovedsponsor. „Vi har 
på mange måder et værdifæl-
lesskab, hvor vi har men-
nesket i fokus. Alle skal føle 
sig hjemme og på lige fod,“ 
udtaler Pia Avnsted, område-
direktør i sparekassen.

ND REVI-MIDT
ND Revision Randers og 
REVI-MIDT fra Langå er 
ved årsskiftet fusioneret og 
videreført under navnet ND 
REVI-MIDT Godkendt Revi-
sionspartnerselskab. „Vores 
kunder vil opleve den samme 
kvalitet, som de har været 
vant til, og virksomheden har 
også til huse på de nuvæ-
rende adresser i Randers 
og Langå, ligesom arbejds-
opgaverne vil blive udført af 
de medarbejdere, som vores 
kunder kender“, siger partner 
Michael Kirkebæk Andreasen. 
Der er i alt 15 ansatte.

Gardin Lis 
Gardin Lis har i et halvt år 
haft et samarbejde med Lars 
Larsens møbelkæde Ide-
møbler, hvor man har taget 
Gardin Lis’ løsninger med ind 
i sortimentet. „Vi er glade 
for samarbejdet som nu for 
alvor er kommet godt fra land. 
Vi forventer, at den del af 
omsætningen, der kommer 
fra vores samarbejde vil stige 
i de kommende år,“ siger Lis 
Bilde, direktør og ejer.

Nü 
Tøjproducenten Nü har åbnet 
en ny konceptbutik på Sunset 
Boulevard i Hollywood, Los 
Angeles (lige over for Ole 
Henriksens skønhedsklinik). 
Det amerikanske marked er 
et stadig stigende marked for 
virksomheden, og grundet 
den attraktive lokation blandt 
andre luksusbrands, har de 
valgt at lægge butikken netop 
der. 

A1 Consult
Erhvervsprisen 2016 blev 
tildelt det rådgivende inge-
niørfirma A1 Consult. „Som 
virksomhed er den veldrevet, 
ambitiøs og skaber lokale 
arbejdspladser,“ sagde borg-
mester Claus Omann Jensen, 
og fortsatte: „Det er et af 
de mest succesfulde danske 
rådgivende ingeniørfirmaer 
med speciale i havne- og 
vandbygningsopgaver samt 
kystsikring.“

Erhvervsakademi Dania
Anders Graae Rasmussen 
(55) tiltræder som rektor for 
Erhvervsakademi Dania, der 
bl.a. tilbyder videregående 
uddanelse i Randers. Han 
kommer fra en stilling som 
vicerektor samme sted og 
han afløser Lis Randa, der går 
på pension.

Randers FC A/S
Michael Gravgaard (37) er ud-
nævnt til direktør i Randers FC, 
hvor han tiltræder 1. februar. 
Michael er opvokset i Spentrup 
og har spillet fodbold i Randers 
Freja, Viborg og FC København 
samt været en tur i franske 
Nantes og tyske Hamborg 
SV. Han er desuden uddannet 
revisor. Michael afløser Hans-
Peter Rasmussen.
Ole Nielsen er tiltrådt som ny 
sportschef. Han har været di-
rektør for AAB ishockey samt 
sportschef hos Blokhus FC, 
Sønderjyske og Viborg FF. Han 
har afløst Peter Christiansen 
på posten.
Michael Gravgaard og Ole 
Nielsen skal sammen med 
økonomichef Henrik Jørgen-
sen fremover udgøre leder-
teamet i klubben. 

Randers Water & Wellness
Birgitte Junker er fratrådt 
som manager hos Randers 
Water & Wellness. Direktør 
Jeppe Ulrich fra GMF har som 
konstitueret direktør overta-
get arbejdsopgaverne efter 
Birgitte.

Randers Kemiske Industri
Et glidende generationsskifte 
er ved årsskiftet blevet helt 
gennemført, idet Michael 
Christensen er blevet eneejer 
af virksomheden, der tidligere 
havde Ole Wernst som ejer.

Tradium Handelsgymnasiet
Underviserne Nils Bøgelund 
Jensen og Mikkel Brunvold, 
Tradium Handelsgymnasiet, 
har modtaget diplom for den 
prestigefyldte Belma-pris 
inden for undervisningsmate-
rialer. „På Tradium er vi bare så 
stolte over deres medvirken til 
et guldvinder-undervisnings-
materiale,“ siger studierektor 
Dorte Wettergreen Mulvad, 
Tradium Handelsgymnasiet.
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Alle data er indhentet i perioden 
17.11.2015 - 07.01.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata og proff.dk
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A3D ApS
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 0,8 0,7
Resultat før skat 0,2 0,1
Egenkapital 0,5 0,4

AEB Udlejning ApS 
Regnskabsafslutning 2015-07 
Bruttofortjeneste 18,6 13,3
Resultat før skat 8,4 3,4
Egenkapital 19,7 15,7

AJ-SKJERN A/S 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 35,6 28,7
Resultat før skat 6,3 5,0
Egenkapital 19,5 14,6
Antal ansatte 54,0 48,0

A. J. HUSET, RANDERS A/S 
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 1,5 1,3
Resultat før skat -0,6 0,6
Egenkapital 8,3 8,9

A.K. IVERSEN A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 8,3 6,7
Resultat før skat 1,6 -0,1
Egenkapital 7,4 6,1

ALBÆK VOGNMANDS-
FORRETNING ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 2,1 1,9
Resultat før skat 0,2 0,0
Egenkapital 0,7 0,5

ANKERHUS GRUPPEN A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 0,7 1,1
Resultat før skat -0,3 -0,3
Egenkapital 0,1 0,4

AUTOMOBILHUSET. RANDERS A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 9,6 8,5
Resultat før skat 2,0 0,7
Egenkapital 6,6 5,1

BIONUTRIA DANMARK ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 3,5 2,5
Resultat før skat 1,4 1,2
Egenkapital 3,4 4,3

BOLIGHUSET DONSIG ApS 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,5 1,8
Resultat før skat -0,1 0,1
Egenkapital 0,4 0,4

BYGGEFIRMAET
FRITZ KRISTENSEN A/S
Regnskabsafslutning 2015-06 
Bruttofortjeneste 2,9 3,6
Resultat før skat 0,5 0,9
Egenkapital 4,5 4,2

BYGGESELSKABET AF 19/1-2009 ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 0,0 -0,1
Resultat før skat 0,0 -0,1
Egenkapital -0,1 -0,1

COMBI-INDUSTRI A/S 
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 1,8 1,9
Resultat før skat 0,1 0,0
Egenkapital 2,4 2,5

CONSEPT ApS
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 0,5 0,4
Resultat før skat 0,0 -0,1
Egenkapital -0,4 -0,4

DANISH CROWN A/S 
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 1.985,0 1.499,0
Resultat før skat 726,0 124,0
Egenkapital 2.533,0 1744,0

DANISH TOOL PRODUCTIONS ApS
Regnskabsafslutning 30-04-2015 
Bruttofortjeneste 2,0 1,3
Resultat før skat 0,4 -0,4
Egenkapital 1,7 1,4

DANSKI ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 4,1 6,6
Resultat før skat -1,7 2,1
Egenkapital 11,8 14,1

DINTANDLÆGE-HAVNDAL ApS
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 2,9 2,7
Resultat før skat 1,1 0,8
Egenkapital 0,1 0,1

DLF SEEDS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 150,2 181,6
Resultat før skat 76,8 100,5
Egenkapital 970,5 874,4
Antal ansatte 289,0 269,0

FJORDBLINK 
SWIMMING POOLS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 2,7 4,2
Resultat før skat -1,7 -1,9
Egenkapital -3,1 -1,4

GENIKA ApS 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 0,5 0,5
Resultat før skat 0,0 0,1
Egenkapital 0,0 0,0

HEDEBO H.J. A/S. INGENIØR OG 
ENTREPRENØRFIRMA
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 5,6 5,5
Resultat før skat 0,6 0,2
Egenkapital 1,6 1,1

HEIN & SØNNER A/S 
Regnskabsafslutning 2015-06 
Bruttofortjeneste 7,8 9,1
Resultat før skat 0,0 0,3
Egenkapital 4,1 4,1

HH LASERSERVICE ApS 
Regnskabsafslutning 2015-06 
Bruttofortjeneste 0,1 0,9
Resultat før skat -0,1 0,0
Egenkapital 0,1 0,2

HJULMANDKAPTAIN 
 ADVOKATPARTNERSELSKAB 
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 62,0 61,1
Resultat før skat 0,0 0,0
Egenkapital 22,9 22,9

HORNBÆK EL-FORRETNING A/S 
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 10,2 9,9
Resultat før skat 1,1 0,7
Egenkapital 6,6 5,8

INAR KORNERUP JYLLAND A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 0,5 2,7
Resultat før skat -3,4 -4,1
Egenkapital 0,1 2,8

INGENIØRFIRMAET POUL TARP A/S 
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 32,9 30,9
Resultat før skat 3,4 2,8
Egenkapital 18,0 16,5

INNOVISIO ApS
Regnskabsafslutning 2015-06 
Bruttofortjeneste 2,2 2,1
Resultat før skat 0,2 0,1
Egenkapital -0,2 -0,3

ISOMATIC A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 2,5 3,0
Resultat før skat 0,6 0,8
Egenkapital 1,9 2,5
Antal ansatte 3,0 3,0

JOHS. SØNDERGAARD 
& SØNNER A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 4,6 4,5
Resultat før skat 0,8 0,2
Egenkapital 2,5 1,8

KAMMI TAG ApS 
Regnskabsafslutning 2015-06 
Bruttofortjeneste 5,9 5,8
Resultat før skat -0,1 -0,1
Egenkapital 0,1 0,2

KRONJYLLANDS MALERFIRMA A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 6,1 5,3
Resultat før skat 0,1 0,3
Egenkapital 0,6 0,8

KVIK CENTER RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 3,4 3,5
Resultat før skat 0,7 0,7
Egenkapital 1,2 1,1

KVIK REGION MIDT A/S
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 6,3 5,6
Resultat før skat 1,0 0,3
Egenkapital 1,6 0,9

KØBMANDEN ØSTER TØRSLEV ApS
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 2,4 2,6
Resultat før skat -0,6 0,0
Egenkapital 2,5 2,9

KØSTERS MOTORBOGHANDEL ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 0,3 0,9
Resultat før skat -0,1 0,4
Egenkapital -0,5 -0,5

LARS PEDERSEN FOTO ApS
Regnskabsafslutning 31-03-2015 
Bruttofortjeneste 0,7 0,6
Resultat før skat -0,5 -0,4
Egenkapital -1,6 -1,1

L.M. STÅLINDUSTRI A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 14,2 13,7
Resultat før skat 1,5 1,0
Egenkapital 4,6 3,7

MALERFIRMAET KUSK & SØN A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 1,8 1,8
Resultat før skat 0,1 -0,2
Egenkapital 0,8 0,7

MALERFIRMA VILLY POULSEN ApS 
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 2,7 2,3
Resultat før skat 0,6 0,4
Egenkapital 2,2 1,9

MASKINGRUPPEN A/S
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 16,8 16,5
Resultat før skat 2,3 1,0
Egenkapital 5,3 3,5

N.V. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 21,3 20,5
Resultat før skat 10,1 14,0
Egenkapital 83,5 76,0
Antal ansatte 17,0 15,0

ONLINEBRAND ApS 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,7 1,5
Resultat før skat 0,4 0,6
Egenkapital 0,8 0,6

PRO DISPLAY A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 14,7 13,3
Resultat før skat 4,4 2,5
Egenkapital 1,6 -1,7
Antal ansatte 14,0 14,0

PROINFO A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 7,6 13,8
Resultat før skat -15,0 -9,8
Egenkapital 8,7 1,7

RANDERS ARKITEKTEN ApS 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 4,3 3,6
Resultat før skat 1,4 1,2
Egenkapital 1,7 0,6

RANDERS HK A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 7,5 8,1
Resultat før skat -0,1 0,1
Egenkapital 1,8 1,8

RANDERS LUCAS SERVICE ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,2 1,3
Resultat før skat -0,1 0,0
Egenkapital 0,6 0,7

RANDERS SPORT A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 13,0 8,5
Resultat før skat -1,5 -0,1
Egenkapital 1,4 2,5

RANLAK A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 6,0 6,2
Resultat før skat 0,2 0,4
Egenkapital 0,9 1,6

SMEY DANMARK A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 5,6 -0,8
Resultat før skat -7,0 -8,7
Egenkapital -0,3 1,7

SØREN LUND MØBLER A/S
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 7,3 5,9
Resultat før skat 0,1 -1,4
Egenkapital 7,9 7,9

TIMM MØBLER. RANDERS A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,7 2,6
Resultat før skat -0,5 0,0
Egenkapital 2,4 2,8

TRANSNORD ApS 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,8 1,3
Resultat før skat -0,8 -1,0
Egenkapital -1,7 -0,9
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Glasgrossisten J. N. Bech kan mærke byggeopsvinget
Med en bruttofortjeneste 
på 13 mio. kr. eller mere 
end 50% højere end i 2011, 
og et før-skat resultat på 
3,6 mio. kr., har den lokale 
glas grossist præsteret et 
2015-regnskabs år, der er det 
bedste i rigtig mange år.

Familievirksomhed 
i 4. generation
Ejerleder og direktør Jens 
Bech driver som 3. genera-
tion stadig virksomheden 
og ligger inde med 80% af 
aktierne, men de tre børn 
Camilla, Carsten og Catarina 
er kommet til i løbet af årene 
og er i dag alle med i virksom-
hedens drift – og ejer hver 
1/3 af de resterende 20% 
af aktierne i virksomheden. 
„Vi har planlagt et løbende 
generationsskifte, hvor vores 
børn gradvist overtager mere 
og mere af virksomheden. Det 
ligger i faste rammer, så vi 
slipper så lempeligt gennem 
generations skiftet som muligt 
med de gældende skatte-
regler,” forklarer han og fortæl-
ler også, at hustruen Dorthe er 
hende, der står for økonomien 
i virksomheden. 
Han ser det som en stor 
fordel, at hele familien er »i 

samme båd«. „Vi kan alle fem 
lave lidt af det hele, hvis det 
kniber. Vi bliver også naturligt 
lidt længere, hvis det er nød-
vendigt for at hjælpe, når det 
brænder på for en kunde.”

Store investeringer
De sidste års resultater har 
også været præget af store 
investeringer i nye maskiner. 
Den første CNC-maskine kom 
til i 1995, men maskinparken 
er løbende blevet både fornyet 
og forøget.  
„Vi har f.eks. lige fået en ny 
enkeltsliber til 1,4 mio. kr. i 
maj måned. Vi har generelt 
investeret en hel del i nye ma-
skiner indenfor sliberi af spejle 
og glas de sidste fem år. Men 
derudover har vi også øget 
vores markedsføringsindsats 
samt investeret i løbende pro-
duktudvikling. Vi skulle være 
klar til opsvinget, som vi klart 
har kunnet mærke sidste år, 
og det ser ud til at fortsætte,” 
vurderer Jens.

Det hele vækster
J. N. Bech leverer alt inden for 
såkaldt bygningsdrift, herunder 
termoruder og bygningsglas, 
men også alle typer beslag 
til glas. Desuden UV-limer de 

glas til glasmontrer og produ-
cerer interiørglas af enhver 
art. Spejle med og uden lys 
og belysning i eget design til 
spejle og alle varegrupper er 
ifølge Jens i vækst.

Bliver i Randers
Virksomheden er ikke pt. på 
vej på eksportmarkederne, og 
har fødderne solidt plantet i 
Randers, hvor den har boet i 
mere end 100 år. „Vi har ligget 
i Storegade, Brødregade, Jern-
banegade og Strømmen, og 
flyttede på Hjaltesvej i 1987. 
Her ejer vi også nabogrunden, 
så vi har gode udvidelses-
muligheder, hvis pladsen 
skulle blive for trang,” slutter 
Jens, der håber at komme tæt 
på samme resultat igen i dette 
regnskabsår.

TULIP FOOD COMPANY A/S 
Regnskabsafslutning 2015-09 
Bruttofortjeneste 612,0 507,0
Resultat før skat 296,0 207,0
Egenkapital 1.046,0 974,0

UNIMATI ApS
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 0,6 0,3
Resultat før skat -0,1 -0,8
Egenkapital -0,6 -0,5

VITO STEEL A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 4,8 2,5
Resultat før skat -0,3 0,0
Egenkapital 1,8 2,0

VULKAN DÆK A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 7,1 5,7
Resultat før skat 0,9 0,9
Egenkapital 4,7 4,1

XAFIR A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 4,2 3,3
Resultat før skat -2,7 -1,7
Egenkapital 0,3 0,4

AAGE LANNGS FABRIKER A/S 
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 6,6 5,7
Resultat før skat 0,3 -0,2
Egenkapital 1,0 0,8

AKTIESELSKABET 
J.N. BECH

Hjaltesvej 23
8960 Randers SØ

Regnskabsafslutning  31-08-2015
Bruttofortjeneste 13,0 (10,0)

Resultat før skat 3,6 (0,7)

Egenkapital 17,7 (15,2)

Antal ansatte 21 (-)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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An International
Associate of Savills

Nybolig Erhverv
Randers/Viborg/Skive

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

Viborg

Skive

Vesterbrogade 14 · 8800 Viborg
8803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911
Resenvej 57 · 7800 Skive
7803@nybolig.dk · Tlf. 7020 3911

Sag 7609-4Kontor og lager.

Randers SØ - Tronholmen 10
Lejemål på den sydlige side af
Randers Havn med kort afstand til
Randers centrum. Lejemål i kombi-
nation af leger og kontor. Ejen-
dommen er udenfor arbejdstid luk-
ket af med porte i det omgivende
hegn. Gode p-forhold lige ved dø-
ren. Mulighed for ekstra oplag ef-
ter nærmere aftale med udlejer.

TIL LEJE

Årlig leje kr. lager 96.000
Årlig leje kr. kontor 48.000
Etageareal m2 552
Etageareal m2 180
Randers  tlf. 7020 3911

Sag 6286Investeringsejendom.

NYHED
Randers C - Dytmærsken 9
Investeringsejendom med ren er-
hverv indeholdende butikker, kon-
torer og klinikker. Ejendommen er
om/tilbygget i 2004. Fire plan med
varierende etager og med p-kæl-
der. Ejendommen er opført i vedli-
geholdelsesvenlige materialer. Ho-
vedlejer er Fakta, Jyske Bank og
Fitness World.

TIL SALG

Kontantpris kr. 105.000.000
1. års nettoafkast % 7,13
Etageareal m2 11.832

Randers  tlf. 7020 3911

"Vi oplever fremgang"
Vi har oplevet øget aktivitet inden årsskiftet, og er såle-
des optimistiske i forhold til at år 2016 bliver med fortsat
fremgang - derfor søger vi nye emner både til salg og leje.

Skal du sælge en erhvervsejendom, har du planer om at
investere, har brug for en vurdering eller kompetent råd-
givning?

Kontakt os på 7020 3911

http://nyboligerhverv.dk/randers
mailto:8803@nybolig.dk
mailto:7803@nybolig.dk
mailto:8903@nybolig.dk

