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Velkommen til
Anders Thostrup
Nybolig Erhverv Randers/Viborg/Skive udvider og styrker
vores erhvervsmæglerteam.
Anders Thostrup blive en fast del af vort kontor på
Østervold 42, 2.sal i Randers, hvor han fremadrettet skal
arbejde med salg, udlejning og vurdering af alle typer
erhvervsejendomme.

Kontakt Anders på tlf. 8915 3302

Sag 5056RProduktion og lager.

Randers NV - Glarbjergvej 39
Erhvervsejendom til f.eks. håndværk, monta-
ge, B2B-salg, forretningssted, foreningsfor-
mål m.v. I 2010 er loftet efterisoleret, isat
trævinduer og vindfang. Frihøjde ca. 3 m. Se-
parat lagerbygning. Nyere aluhejseport.

TIL SALG

SOLGT

Sag 7029RButik og detail.

NYHED

Randers C - Slotsgade 4, st.
I forbindelse med omfattende facadelift af
Slotscentret udlejes detailbutik med ny helt
ny fremrykket facade mod Rådhusstræde, og
med store udstillingsvinduer. Godt miljø med
butikker og caféer. Klar medio april.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 286.000
Etageareal m2 171

Randers tlf. 7020 3911

Sag 7643-1Produktion og lager.

Randers SØ - Clausholmvej 27C
Velbeliggende lagerhal i Randers syd tæt ved
det overordnede vejnet. Lejemålet består af
en regulær og højloftet produktions-/lagerhal.
Der er mulighed for at leje yderligere haller
med nyindrettede kontorfaciliteter.

TIL LEJE

UDLEJET

Sag 5073RKontor og undervisning.

KAN OPDELES.

Randers NØ - Mirabellevej 11H
I fuldt udbygget erhvervsområde i Randers
Nord tæt ved hovedtrafikårer sælges kontor-
bygning med fuld facade mod Mirabellevej.
Ejendommen er indrettet til kontorformål, og
har senest været anvendt til it-virksomhed.

TIL SALG/LEJE

Kontantpris kr. 3.000.000
Årlig leje kr. 254.150
Etageareal m2 442

Randers tlf. 7020 3911
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Projector A/S i Tebbestrup har kun-
der rundt om på kloden og opererer 
i en verden, hvor ikke mindst viden 
og erfaring er nøgleord. Meget 
viden har rødder i den nu lukkede 
Randers Togfabrik, som Projector 
frem til december 2017 lejede 
sig ind i en periode og brugte til 
renovering af seks svenske IC3 tog 
– nok de uigenkaldeligt sidste tog i 
togfabrikken.

Når tog skal renoveres, handler 
det også meget om at udvikle nye 
ting og metoder for at gøre togene 
tidssvarende og leve op til nye krav. 
„Vi har blandt andet udviklet en 
klimacomputer til svenskerne og har 
fået nogle serviceaftaler som gør, at 

vi nu har tre mand i Sverige fra tors-
dag morgen til mandag eftermid-
dag,“ fortæller adm. direktør Morten 
Hartvig Jakobsen.

Med erfaringen som drivkraft
På de 4.500 m2 i Tebbestrup arbej-
der både metalarbejdere, elektrikere 
og tømrere med renovering af alt 
fra togenes hjul til kompressorer, 
gulve, borde og døre. „Syv af vores 
ansatte er over 65 år. De har forskel-
lige arbejdstidsaftaler og bruger 
også tid på at give deres viden 
videre til vores 
øvrige ansatte.“

Mortens 
erfaring med tog 
gennem 35 år 
er en væsentlig 
drivkraft til at 
komme ud i 
verden og hente 
nye ordrer. „Så snart man nævner 
ordet eksport, er der et hav af kræf-
ter, der gerne vil ind og hjælpe. Men 
meget virker desværre mere som 

konsulentbeskæftigelse end hjælp, 
primært fordi ikke alle risici kan 
dækkes ind ved den type ydelser, 
vi leverer. Rådgiverne mener, det er 
for svært og fraråder det, men når 
vi leverer service til områder, hvor 
lønnen er væsentligt lavere, må vi 
forvente, at det er svært, da de el-
lers havde gjort det selv.“

To ordrer har åbnet flere døre
Da Projector i 2015 startede med at 
lave toghjul, skete det efter at have 
vundet et udbud i Sverige. „Vi havde 

ikke organisatio-
nen klar, men vi 
vidste, hvad vi 
skulle lede efter, 
og da vi fik or-
dren gik vi i gang 
med at skaffe 
de kompetencer 
og det udstyr, vi 

havde brug for.“
På samme måde bød man på re-

noveringen af de seks svenske IC3 
tog. „Da vi vandt ordren, byggede 

Made in Randers

DET SVÆRE  

SALG  
ER DEN BEDSTE  
FORRETNING

I Tebbestrup arbejder 35 
ansatte med at renovere 

togvogne i en meget 
specialiseret virksomhed.

  SÅ SNART MAN 
NÆVNER ORDET EKSPORT, 
ER DER ET HAV AF 
KRÆFTER, DER GERNE VIL 
IND OG HJÆLPE
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vi også en organisation op til det og 
lejede os ind på togfabrikken. Efter 
at have styr på produktionen, kan vi 
nu gå ud og tilbyde os til andre.“ 

Virksomheden henter 2/3 af 
omsætningen i 
udlandet, og der 
lægges et stort 
arbejde i at følge 
med i, hvilke op-
gaver der er i ud-
bud, og hvordan 
der navigeres i 
forskellige opgaver for også at få del 
i efterfølgende opgaver. „Vi lægger 
en pæn stor del af arbejdsopgaverne 
ud til virksomheder i nærområdet og 
tager os selv af resten. På den måde 
både løser vi opgaverne og overhol-
der tidsfristerne.“

Det skal læres hjemme i Danmark
Viden om IC3 tog har også åbnet 
døren til en stor kunde i Israel. „I 
2013 havde Israel et større udbud 
af IC3 vedligeholdelse, og vi fik et 
samarbejde i stand med den israel-

ske virksomhed, som vandt ordren. 
Vi har ansat en israelsk direktør 
dernede, en mand sidst i 60’erne, 
som har fingeren på pulsen. Jeg 
har kendt ham siden 1994, hvor han 

havde ansvaret 
for Israels køb af 
IC3 tog.“

Morten anser 
hjemmemar-
kedet som en 
stor udfordring 
i forhold til at 

kunne holde fast i eksporten og 
mener, at vi for at kunne gå ud på 
eksportmarkederne skal  være gode 
hjemme og give danske virksomhe-
der mulighed for erfaring. „Vedlige-
hold af tog i Danmark er en branche 
med få aktører men stor volumen, 
hvor især danske momsregler gør, at 
vores danske kunder er tilbagehol-
dende med liberalisering af service-
opgaver.“ Og så har han i øvrigt 
også en udfordring i at finde lokaler 
til erstatning for togfabrikken – med 
stor port og god lofthøjde, så der 

kan bydes ind på flere renoveringer 
af togvogne.

Som virksomhedsleder og 
medlem af den lokale bestyrelse 
for Dansk Industri undrer Morten 
sig generelt over de lokale virksom-
heders begrænsede kendskab til 
hinanden. „Jeg ved heller ikke, hvad 
der er af forskellige foreninger, men 
jeg er sikker på, at en del af dem 
ikke vil være nogen hjælp for mig. 
Præcist hvad der skal til for at lave 
om på det, har jeg ikke noget bud 
på, så i mit daglige virke læner jeg 
mig meget op ad min erfaring og 
mavefornemmelse.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Made in Randers

  I MIT DAGLIGE VIRKE 

LÆNER JEG MIG MEGET 

OP AD ERFARING OG 

MAVEFORNEMMELSE

Adm. direktør Morten Hartvig Jakobsen, Projector A/S
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At der i dag ligger en fiberbeton-
fabrik i Øster Alling er tilfældighe-
dernes spil. Arbejdet med fiberbe-
ton startede tilbage i 1986 i lejede 
lokaler ved Unicon i Mørke, og A/S 
Magnus Holm voksede sig større 
og fik efterhånden behov for mere 
plads. Indehaver Magnus Holm 
boede i Studstrup og var ikke lokal 
kendt, men en medarbejder vidste, 
at der var tomme lokaler i Øster Al-
ling, som viste sig at passe perfekt 
til fabrikken. Det handlede ikke så 
meget om den geografiske belig-
genhed men om, at der var egnede 
lokaler på et sted, hvor medarbej-
derne ikke fik væsentligt længere på 
arbejde.

Har ny kultur  
med fra Randers
„Vores 12 medarbejdere bor 
i lokalområdet, og tre af dem 
kører på scooter hertil,“ for-
tæller Frank Laursen. Han er 
en af de fire ejere af beton-
elementfabrikken Confac A/S 
i Randers, der siden starten i 
2008 har været på én lang op-
tur. Efter en henvendelse fra 
Magnus Holm, der ønskede 
at trække sig tilbage, købte 
Confac i efteråret 2017 fiber-

betonfabrikken i Øster Alling.

www.randersbiz.dk · apr/maj 2018Erhvervsudvikling

BETONFABRIK I SCOOTERAFSTAND  
FRA MEDARBEJDERNE

Inden for byskiltet i Øster Alling har A/S 

Magnus Holm taget hul på en ny æra.

Medejer Frank Larusen, Confac A/S



7

Frank Laursen supplerer nu i en 
periode den daglige leder, Lone Mik-
kelsen, der var med ved flytningen 
fra Mørke til Øster Alling og har væ-
ret ansat i 24 år. „Mens der i mange 
sammenhænge 
snakkes om at 
tiltrække folk til 
landområder, 
handler det for 
os om at bringe 
en ny kultur med 
til dem, der i 
forvejen bor og 
arbejder i området.“ Alle 12 medar-
bejdere fulgte med ved overtagel-
sen.

Frank har forestået en oprydning 
i lokalerne og indførelsen af nyt IT, 
som allerede har en haft en positiv 
indflydelse på effektiviteten. Samti-
dig har han den nye kultur med fra 
Randers og har midlertidigt sin dag-
lige gang i Øster Alling. Et synligt 
bevis på kulturens succes i Randers 
er, at man har mange på venteliste 
til de cirka 40 nye stillinger ved 
Confac, der skal besættes frem mod 
sommerferien.

Sammen om at  
finde fælles fodslaw
„En ny kultur kan du ikke bare 
fortælle om, du skal også vise det.“ 

Den umiddelbare reaktion over det 
nye og forbedringen af de fysiske 
rammer kan sagtens få armene op 
over hovederne på medarbejderne. 
„Men pludselig selv at skulle finde 

ud af at gøre 
det, du tidligere 
fik besked om, 
kan i en pe-
riode godt være 
frustrerende. 
Der skal skabes 
en fællesfølelse 
for den interne 

organisation og arbejdsgang, så jeg 
lytter lidt efter, hvor det piver – og 
smører med oliekanden.“

Efter samme model som i Ran-
ders er de ansatte blevet medejere 
af virksomheden og har fået aktier i 
A/S Magnus Holm. „Selv om det er 
motiverende at 
få del i et even-
tuelt overskud, 
ændrer det ikke 
på hverdagen. 
Hvis jeg mener, 
at der er behov for at foretage nye 
investeringer, går det på kort sigt ud 
over deres udbytte. Men vi skal alle 
tænke, at det også er en investering 
i fremtiden til fælles bedste.“

Hvordan det går, når en moderne 
kultur flytter på landet, kan kun tiden 

vise. „Jeg ved det jo ikke, men nu 
er skibet sat i søen, og så må vi se, 
om det kan sejle.“

Planen er at blive i Øster Alling
Der er ingen planer om at flytte 
væk fra byen, og medarbejderne 
er blevet lovet, at det ikke sker de 
næste tre år. „Det betyder mere 
for os, at vi her har en meget loyal 
arbejdskraft. Ingen kender fremti-
den, og det skal være en krise eller 
masser af medvind og behov for 
mere plads, der får os til at overveje 
andre muligheder. Får vi behov for 
mere plads, vil vi dog prioritere, at 
lokalerne fortsat ligger i scooter-
afstand fra medarbejderne.“ 

En væsentlig grund at det går 
godt i Randers er, at man startede 
fra bunden med at indrette produk-

tionen. „Får vi 
samme succes 
her i Øster Al-
ling, vil det da 
være en fornø-
jelse på samme 

måde at skulle starte op et nyt sted. 
Men der er stadig masser af poten-
tiale i de nuværende rammer.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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BETONFABRIK I SCOOTERAFSTAND  
FRA MEDARBEJDERNE

  VORES 12 
MEDARBEJDERE BOR 
I LOKALOMRÅDET, OG 
TRE AF DEM KØRER PÅ 
SCOOTER HERTIL

  DER ER STADIG 
MASSER AF POTENTIALE I 
DE NUVÆRENDE RAMMER
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At Delta Spedition passede rigtig 
godt ind i konceptet og havde den 
helt rigtige beliggenhed var stærkt 
medvirkende til, at firmaet i 2016 
blev opkøbt af Interfjord Randers 
A/S. „Vores 
samarbejds-
partnere kører 
hele tiden op 
og ned ad 
E45,“ fortæller 
koncerndirektør 
Jens Holmgaard 
Pedersen. „Her 
er vi samtidig 
centrallager for vores afdelinger i 
Glyngøre, Frederikshavn og Køben-
havn – vi er også i Tyskland, Norge 
og Polen.“

Godset samles i Randers, hvor 
de 4.000 m2 også fungerer som 
lagerhotel, hvad ingen af de andre 
danske afdelinger har. „Der er vækst 
i Randers, og nu er vi også kom-
met tæt på landets næststørste by. 
Vores koncept er, at kunderne kun 
skal have én kontakt uanset hvortil i 
verden, de har forsendelser, og jeg 
tror på, at der her i området er et 
stort marked for det.“ Transporten 
foregår både på landevejen og med 
skibs- og flyfragt. „Vi har vores egen 
kurerkørsel og tager både små og 
store opgaver.“

Forventer fortsat vækst
Ved overtagelsen af Delta Spedition 
fulgte også medarbejdere, kunde-
kreds og goodwill med. I løbet af de 
ti aktive måneder i 2016 var der et 
underskud på 1 mio. kroner, hvilket 
blandt andet tilskrives væsentlige 
medarbejderudgifter i perioden in-
den der begyndte at komme kunder 

i butikken. „Allerede sidste år havde 
vi overskud, og jeg forventer et 
stadigt stigende overskud de kom-
mende år.“ I takt med udviklingen 
vil Interfjord Randers også udvide 

sine aktiviteter 
i dækningsom-
råde. „Cirka 80 
procent af vores 
omsætning 
ligger inden for 
en radius af 40 
km fra Randers. 
Der er ikke så 
mange spillere 

på Djursland eksempelvis i Grenaa, 
og vi arbejder os i den kommende 
tid lige så stille længere og længere 
ud og når nok til Grenaa i løbet af 
nogle måneder. Vi tror, at der også 
på Djursland er et marked for os.“

Konkurrenter og  
samarbejdspartnere
Kontoret i Randers fungerer som et 
datterselskab og har sit definerede 
område at operere i. „Vi kan følge 
pakkeruterne og se, hvor der sendes 
til og fra med mulighed for at tilbyde 
vores samarbejde. Mindre opgaver 
kan godt være gode indgange til 
kunder, der også 
har store mæng-
der gods.“ 

Der benyt-
tes mange 
underleveran-
dører, og fly- og 
skibstransport bookes via eksterne 
agenter. En væsentlig del af arbejdet 
handler derfor om at have de rigtige 
kontakter. „Ikke mindst i Aarhus har 
vi mange konkurrenter, men vi er 
faktisk både konkurrenter og sam-

arbejdspartnere og hjælper med at 
fylde hinandens biler op. De bruger 
os, og vi bruger dem.“

I de nyrenoverede lokaler i Ran-
ders er der plads til vækst, både 
lagerplads og til indretning af flere 
kontorer. Der er i dag syv speditører, 
heraf to elever. 

Randers er tæt  
på medarbejderne
Med i beslutningen om overtagel-
sen af Delta Spedition i Randers 
var også, at det så tæt på Aarhus er 
nemmere at rekruttere medarbej-
dere. En af medarbejderne, Daniel 
Markmøller, blev udlært i 2017 og 
købte sig ind som partner efter et 
halvt år. 

„Det er vigtigt at være toptunet i 
den her branche,“ siger Daniel. „For 
du har godt nok hele tiden mange 
bolde i luften.“ Han fortæller, at 
mens Interfjords aktiviteter tidligere 
alene handlede om transporter 
ind og ud af landet, har man siden 
koblet indenrigs på. „Min kunde 
behøver kun at snakke med mig for 
at få klaret sin opgave. Hvem jeg/vi 
samarbejder med er uden betydning 
for kunden, og for mig handler det 

„kun“ om at 
sørge for at få 
hentet forsen-
delserne og 
få dem frem, 
uanset om de 
skal transporte-

res nogle få kilometer eller skal om 
på den anden side af jorden.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

SPEDITØR FANDT VEJEN TIL VÆKST

  DER ER VÆKST 

I RANDERS, OG NU 

ER VI OGSÅ KOMMET 

TÆT PÅ LANDETS 

NÆSTSTØRSTE BY

  DU HAR GODT NOK 

HELE TIDEN MANGE 

BOLDE I LUFTEN
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Beliggenheden i Randers lige op 

til E45 var en meget væsentlig 

grund til firmaopkøb i 2016.

SPEDITØR FANDT VEJEN TIL VÆKST
Partner Daniel Markmøller, Interfjord Randers A/S
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Morris Mascot
Produktion: 1977
Topfart: 140 km/t
Teknik: 1000 A+
 4 cyl
 40 hk

HAR DU HOVEDET 
FULD AF JORD?
Så har vi masser af gode 
erhvervsgrunde – også en til din 
virksomhed. Kvadratmeterpris fra kr 
45/m². Jord tæt på E45 og med en stærk 
infrastruktur i kommunen. Se erhvervsjord 
på www.erhvervsgrunde.randers.dk eller ring 
8915 1600.

”I Randers tager vi hellere dialoghatten end myndig-
hedskasketten på. Stærk erhvervsservice er et omdrej-
ningspunkt.”
Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune

DET STARTEDE MED EN 

HESTEHANDLER
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Ønsker flere kvinder i byggeriet
Selv om Østjylland er over landsgennemsnittet 
for andelen af kvinder i byggeriet, er der langt 
mellem dem på byggepladserne og i anlægs-
industrien. Det skal et nyt Kvinderåd, med blandt 
andre instruktøren Hella Joof, tidligere under-
visningsminister Christine Antorini og en række 
ledende erhvervsfolk fra bygge- og anlægs-
virksomhederne, rette op på.
10,1 procent af de ansatte i bygge- og anlægs-
virksomhederne i Østjylland er kvinder. Dermed 
ligger Østjylland over landsgennemsnittet på 9,4 
procent. Men der er brug for en meget højere 
andel, både i Østjylland og i resten af landet fordi 
der – ifølge Dansk Byggeri – vil mangle 17.000 
faglærte i bygge- og anlægsbranchen om ti år.

Mangel på arbejdskraft i visse sektorer
En ny undersøgelse fra Jobcenter Randers 
Erhverv viser vækst og optimisme blandt virk-
somhedsejere i Randers Kommune. I 2018 vil der 
opstå mere end 630 nye stillinger i kommunen, 
viser prognosen. Virksomhederne efterspørger 
derfor allerede kvalificeret faglært og ufaglært ar-
bejdskraft i specielt transportbranchen og metal-
industrien. „Det er opløftende at konstatere, at 
Randers i dén grad er på vej fremad, og udviklin-
gen må ikke gå i stå på grund af mangel på kvali-
ficeret arbejdskraft. Derfor er det afgørende, at vi 
alle sammen gør en indsats for, at arbejdsgiverne 
kan få den rette arbejdskraft,“ siger borgmester 
Torben Hansen.

Naturpark Randers Fjord en realitet
Randers og Norddjurs Kommuner har fået 
godkendt deres ansøgning om certificering af 
 Naturpark Randers Fjord. Naturparken strækker 
sig over et 292,5 km2 stort område med fjord, hav 
og land. „Det er en fantastisk anerkendelse, vi 
i dag har modtaget fra Friluftsrådet – en aner-
kendelse af den unikke natur, der findes i vores 
kommuner, og ikke mindst en anerkendelse af, 
at vi tager den alvorligt og forvalter den hensigts-
mæssigt,“ udtaler Torben Hansen, borgmester i 
Randers Kommune.

Rift om tømrerlærlinge
Flere og flere lærlinge i bygge- og anlægs-
branchen får praktikplads på midtjyske virksom-
heder. Særligt tømrerlærlinge er eftertragtede 
i Midtjylland, viser nye tal fra Undervisnings-
ministeriet for 2017.

11 procent mere gods over havnen
Randers Havn har i 2017 præsteret en stigning 
i godset på 100.000 ton, eller 11 procent mere 
end året før. Den totale godsmængde landede på 
1,2 mio. ton bulk. Det er især gods bestående af 
cement, granitskærver, sten og stål.
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Morten Bak-Fredslund har sin 
interesse for biler fra sin farfar, der 
startede med at sælge Massey Fer-
guson traktorer og tog heste i bytte 
fra landmændene. Hestene solgte 
farfarens svoger på markedet i Hol-
stebro. Senere blev der forhandlet 
Simca, Chrysler og sidst i halvfjerd-
serne, da Morten var 5 år, kom Lada 
og senere Honda på programmet.

„Jeg brugte rigtig meget tid ved 
farfar og gik til hånde med forskel-
ligt,“ fortæller Morten. „Men jeg var 
voksen, før jeg begyndte at skrue.“ 
Som 19-årig fik han sin første bil, en 
Fiat 127. „Jeg havde en kammerat, 
der havde arbejdet med minier i 
mange år, og han smittede mig.“

Købte Mascotten i 2000
Kort før sommerferien 2000 købte 
Morten sin sorte Morris Mascot 
og satte den i stand sammen med 
kammeraten, Jan. „Vi fandt den lidt 
uden for Holstebro – et projekt med 
halvanden bil som var gået i stå. 
Vi gjorde den køreklar i min chefs 
meget lille og meget uisolerede 
garage, og det var i perioder faktisk 
tissekoldt.“ 

Det var i tiden uden kæreste 
og børn, så allerede til november 
samme år blev den synet. Den har 
fået en nyere motor, skivebremser 
med bremseforstærker, en anden 
knastaksel og anden udstødning. 
Nyprisen i 1977 var 27.000 kr., viser 
papirerne. Og så blev der eftermon-
teret en radio til 845 kr. 

„Bilen er til at bruge, og det er 
vigtigere, at den kører, end at alt er 
originalt. Den kunne måske godt 
trænge til en kosmetisk overhaling 
men kører kun 1-2.000 km om året, 
så bilen må vente, til børnene bliver 
større.“ 

Med familien til træf i England
Helt uden biler er Mortens liv 
dog ikke, da han i sin virksomhed 
FolieDK blandt andet laver folieind-
pakning af biler samt autoreklamer. 
Han og Kirstine har to børn, Laura 
og Asger på fire og otte år, og i 2014 
var hele familien til biltræf i England 
med campletten bag på den anden 
af hans to Minier. Når det gælder 
England hedder det nemlig Mini, da 
Mascot var et navn, den danske im-
portør gav modellen, og som derfor 
ikke kendes i England.

„Kirsten og Laura kørte i den 
sorte Mini og Asger og jeg i den 
gule, da vi var ovre og møde 4.000 
andre Minier.“ Ellers kører den sorte 
lidt til stævnemøder med andre ve-
teranbiler ved Kalø og i Gl. Ry samt 
1-2 træf om året i Danmark. Morten 
er medlem af Mini Club Denmark 
og Mini Klub Nord. „Det er en sjov 
bil, der giver masser af hyggelige 
snakke med folk, du kender og ikke 
kender. Du mødes altid af smil, når 
du kommer i en Mascot.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Bilinteressen tog sin spæde start  
blandt heste og traktorer i Holstebro.
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Restaurantchef Mark Juul Christiansen og køkkenchef Janni Højgaard Sørensen, Lübker Golf Resort
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Oplevelser ud over det sædvanlige er en 
vigtig del af de møde- og konference-
pakker, som køkkenchef Janni Højgaard 
Sørensen og restaurantchef Mark Juul 
Christiansen har tilbudt siden deres tiltræ-
delse ved Lübker Golf Resort ved årsskif-
tet. Stedet, faciliteterne og omgivelserne 
er helt unikke, og det samme er målet for 
arrangementerne og forplejningen. „Jeg 
har tidligere arbejdet ved Lübker i tre år 
som cafémanager og har spillet golf her i 
mange år,“ fortæller Mark. „På golfbanen 
får jeg ikke „hole in one“, men den gode 
følelse som ved en „hole in one“ forsøger 
vi til gengæld altid at give gæsterne med 
hjem. Et møde eller en konference her er 
og skal være en ganske særlig oplevelse 
for alle.“

Få et skræddersyet ophold
Efter en turbulent periode med midlerti-
dig lukning af golfbanen glæder alle sig 
over, at alt samles under Lübker Golf 
Resort, og at ejeren åbner golfbanen d. 
1. april. Rent praktisk har det den store 
fordel, at møde- og konferencearrangører 
nu kan booke alt ét sted – lige fra lokaler 
til spisning, overnatning, golf og wellness. 
Ved dagsarrangementer er der plads til 
cirka 150 deltagere, og cirka 100 hvis det 
er med overnatning. „Vi har luksusboliger 
og luksuslejligheder, 
og ved overnatning 
starter du måske næ-
ste dag med morgen-
bad og sauna, fitness, 
wellness behandlin-
ger eller en tur på 
5-km løberuten.“

Janni og Mark har senest været ansat 
fem år ved Kystvejens Konferencecenter 
i Grenaa, hvor de stod for konferencer, 
selskaber og de overnattende gæster. De 

har prøvet meget og byder gerne ind med 
gode idéer. Ud over de luksuriøse facili-
teter og flotte omgivelser vælger en del 
arrangører også Lübker for at koble deres 
arrangement sammen med et spil golf. 
Nogle booker desuden en golftræner, og 
nogle bestiller sand-
wich eller grillmad og 
holder en pause ude 
på den højt berøm-
mede golfbane.

Janni fortæller, at 
der er mulighed for 
meget andet end golf. 
„Vi kan skræddersy 
dagen og arrange-
mentet helt som du ønsker og hjælper 
gerne til med at gøre det lidt „skævt“. 
Det kan være teambuilding aktiviteter 
eller smagning af lokale produkter som øl, 
gin, tang og hamp m.m. Og er du til både 
golf og ølsmagning, tager du bare din øl 
med ud på banen.“

Forplejningen er et kapitel for sig
„På Lübker Golf Resort må du gerne have 
høje forventninger til maden, og arbejdet 
med at indfri dine forventninger er noget 
meget væsentligt for os.“ Et arrangement 
kan typisk være med brunch, frokosttal-
lerken eller frokostbuffet og tre retter til 

aften – suppleret med 
forplejning i lokalerne 
og eftermiddagskaffe 
og kage m.m. 

„Vi laver alt helt fra 
bunden lige fra pesto 
til brødbagning og 
røgvarer, vi bruger 

sæsonens friske råvarer, og vi har adskil-
lige lokale leverandører som eksempelvis 
øl fra Nordisk Bryghus i Allingåbro og 
friske fisk fra Møllefisk i Bønnerup.“ Janni 

og Mark har tidligere lavet flere markeder 
i samarbejde med Smag Djursland, og et 
marked med lokale produkter er også en 
mulighed.

At gæsterne får en helt unik oplevelse 
med hjem gælder i øvrigt både ved 

firmaarrangementer 
og private selskaber 
og fester. „Ved en 
del bryllupper og 
selskaber vælger 
familier også at tage 
en overnatning med 
ovenpå en vellykket 
dag. Et familiearran-
gement får en sjov og 

anderledes drejning, når der også bliver 
spillet golf eller slappet af i den udendørs 
spa, og en barnedåb, der efter en læk-
ker middag efterfølges af et par timer i 
subtropisk bad og spa inden kaffen, bliver 
husket længe af gæsterne.“

Som en del af en langsigtet plan bliver 
tagterrassen i Lübker Square renoveret til 
maj, og der kommer nye kar og andre nye 
faciliteter. „Man vil se, at der rundt om på 
hele resortet løbende arbejdes med ved-
ligeholdelsen og der kommer nyt, som er 
med til at fastholde den høje standard.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

EN UNIK OPLEVELSE  
SAMMEN MED KOLLEGAERNE

Lübker Golf Resort slår et stort slag for stedets 

tilbud om møder og konferencer.

  VI KAN 

SKRÆDDERSY DAGEN OG 

ARRANGEMENTET HELT 

SOM DU ØNSKER

  ARBEJDET MED 

AT INDFRI DINE 

FORVENTNINGER 

ER NOGET MEGET 

VÆSENTLIGT FOR OS
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Passion og værdier er andet og mere 
end ord på papir, og for entreprenør-
virksomheden HUJ A/S i Auning er det 
to altafgørende parametre for at være 
der, hvor den 40 år gamle virksomhed 
er i jubilæumsåret. En referenceliste 
som den HUJ har, kommer man ikke 
sovende til. Den kræver noget ganske 
særligt af virksomheden og de i dag 
cirka 70 medarbejdere. Molskroen, Me-
ilgaard Slot, Aros, 
Overgaard Gods, 
Sostrup Kloster, 
Apotekergården 
i Randers, Gods-
banen i Aarhus og Dansk Landbrugs-
museum er blot nogle få at de mange 
bygge- og restaureringsopgaver. 25 
procent af opgaverne er på Djursland, 
og de primære arbejdsområder er Øst-
jylland og hovedstadsområdet.

Lærlingene prioriteres
At virksomheden er eksperter i de 
gamle håndværk stiller store krav til 
medarbejderne og deres evner til at 
formidle viden videre til hinanden. „Vi 
prioriterer at have lærlinge og har lige 
nu 11 lærlinge/elever,“ fortæller adm. 
direktør Bent Johnsen. Virksomheden 
startede 1. april 1978, og Bent kom til 
som murerlæring 1. august 1981 som 
den ottende ansatte i HUJ A/S. 

„Syv af vores medarbejdere har 
gennemgået et mentorkursus, og 
alle lærlinge/elever er tilknyttet en af 
mentorerne.“ Mentoren hjælper med 
alt praktisk og er talerøret til virksom-
heden. „Vi har selv udviklet ordningen 
og den mentorlærlingekontrakt, begge 
parter arbejder efter. Skal vi gøre os 
fortjente til at få medarbejdere, er vi 
nødt til at skille os ud. Ikke alt handler 
om penge, men også om værdier og 
kultur. Vi værner om værdierne og 
kender hinanden på det.“

Troværdighed bevaret trods krise
Virksomheden havde totalentrepri-
sen på Godsbanen i Aarhus til 100 
mio. kroner. „Det endte med at koste 
120 mio. Næsten samtidig holdt en 
bygherre 25 mio. 
tilbage – penge vi 
dog senere fik efter 
en voldgift. Men 
der måtte dengang 
træffes nogle hurtige beslutninger for 
at få indtægter og omkostninger til at 
hænge sammen.“

Mens medarbejderstaben derfor i 
2011-12 blev reduceret fra cirka 100 
til godt 40, besluttede man sig også 
for fremover at takke nej til totalen-
trepriser. „Vi arbejder nu med fag- og 
hovedentrepriser og har desuden 

indført et risikostyringsprogram. Havde 
vi haft det program dengang, var vi 
aldrig startet på Godsbanen. Der var 
alt for mange ubekendte.“ Pludselig 
var handlefriheden også væk. „Den har 
vi heldigvis fået igen, og nu slipper vi 
den aldrig. Men uanset hvor pressede 
vi var, var det dog afgørende for os at 
sikre, at ingen af vores samarbejdspart-
nere kom i klemme.“ Det er således 

stadig samme virk-
somhed og samme 
CVR-nummer. 
„Ved ikke at lukke 
ned for at komme 

af med gælden, er vi ikke ramt på tro-
værdigheden.“ Krisen har også lært, at 
man godt må sige fra. „Vi siger jævnligt 
nej til opgaver og lever med, at vi sam-
tidig godt kan mangle/afvente opgaver, 
der passer ind i vores organisation. Det 
har bragt os tilbage på sporet.“

Unikke opgaver til  
kompetente medarbejdere
Ikke to af de omkring 20 svømmehal-
ler virksomheden står bag er ens, og 
heller ikke Aros og godsbanen ser man 
tilsvarende andre steder. „Vi laver stort 
set ikke noget, der ikke er unikt. Vi me-
ner, at vi er dygtige til at lave det, andre 
er bekymrede for, da vi har dygtige 
medarbejdere og gode kompetencer 
til at løse den unikke opgave. At sikre 
succesfyldt byggeri er altafgørende for 
os.“

Af landets nuværende virksomheder 
er HUJ givetvis den, der har bygget 
flest nye kirker i Danmark. „Vores store 
specialopgave i starten af 90’erne 
med byggeriet af Sostrup Kloster var 
samtidig det første klosterbyggeri her 
i landet siden Reformationen. Kulturelt 
og unikt – det er lige os.“

En del af opgaverne ligger i dag i 
Aarhusområdet, og for også at gøre det 
nemmere at tiltrække kvalificerede en-
trepriseledere, er der planer om i løbet 
af de næste 2-3 år at etablere et kontor 
i nærheden af motorvejen ved Aarhus. 
„Vi flytter ikke fra Auning, men der vil 
bare være en række fordele ved at have 

en del af admini-
strationen siddende 
i Aarhus.“

Stifteren, Hans-
Ulrik Jensen, solgte 

tilbage i 2015 sine aktier men har 
stadig sin daglige gang i virksomheden. 
Bent Johnsen og økonomidirektør Kas-
per Skjøde Høegh Stjernvik ejer hver 
45 procent af aktierne, mens tilbuds-
chef Kenneth Søndergaard Kristensen 
ejer 10 procent.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

En ganske usædvanlig referenceliste bliver 

efter en overstået nedtur bare større og større.

JUBILAR BYGGER MED  

PASSIONERET FOKUS PÅ  
UNIKKE BYGNINGSVÆRKER

  VI HAR BEVIST, AT VI 

STÅR VED VORES VÆRDIER

  KULTURELT OG UNIKT 

– DET ER LIGE OS
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JUBILAR BYGGER MED  

PASSIONERET FOKUS PÅ  
UNIKKE BYGNINGSVÆRKER

Adm. direktør Bent Johnsen, HUJ A/S
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NU KAN DU SNART SE  

ARENAEN  
TAGE FORM

Direktør Gitte Nørgaard, Arena Randers
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Arena Randers er facilitetsmæssigt sak-
ket bag ud af dansen i forhold til andre 
større idrætsanlæg i Danmark, og der 
har en del år været arbejdet med nye 
muligheder.

Løsningen hedder en ny Multiarena 
bygget sammen med de eksisterende 
haller og forventes færdig til september 
2019. Aktiviteterne i Arenaen fortsætter 
ufortrødent i byggeperioden, og det prio-
riteres at få det hele fungere samtidigt.

Multiarenaen skal være døgnåben
„Den gamle hal i sig selv er stadig rigtig 
velfungerende, men tiden er løbet fra alt 
det uden om,“ fortæller direktør Gitte 
Nørgaard. „Det betyder, at mange idræts-
forbund i dag vælger os fra.“ 

Der kommer 7.500 nye m2 til de eksi-
sterende 10.000 m2, og den nye Multi-
arena får plads til 4.000 tilskuere, hvor 
der i den gamle Arena kan være 2.500 – 
ved koncerter helt op til 6.000 gæster. 

Ordet fleksibilitet har været i højsædet 
i forhold til indretning af hallen og betyder 
blandt andet, at tilskuerpladserne kan 
skubbes ind og ud men også, at de kan 
flyttes rundt på gulvet og bruges til rum-
deling af hallen.

„Men vi får også mulighed for konfe-
rencer, uddannelser, messer og events i 
et helt andet omfang 
end tidligere, som 
giver oplevelser til 
østjyderne og sætter 
Randers på landkor-
tet, mens bredde-
idrætten får masser 
af nye kvadratme-
tre.“ Indretningen, 
beliggenheden og 
synergien med de gamle faciliteter gør 
tilsammen, at stedet kan være åbent 24/7 
for vores gæster.

„Vi tager nætterne i brug til at stille op 
og rydde væk, for at alle de daglige akti-
viteter bliver så lidt berørt som overho-

vedet muligt af alt det, der også kommer 
til at foregå. Vi er bygget til at servicere 
gæsterne, mens vi også finder plads til 
de ekstra oplevelser.“

Det lokale erhvervsliv  
er ambassadører
Multiarenaen i Randers er en selv-
ejende institution, der også skal tænke 
forretningsmæssigt. „Vi har et godt 
samarbejde med kommunen, og den 
kommunale støtte skal vi honorere ved 
at sørge for tids-
svarende faciliteter 
til breddeidrætten.“ 
Den daglige udlejning 
er fundamentet for 
økonomien, men 
udlejning til konferen-
cer og større events 
m.m. er også en del af det. 

„Vi håber, at erhvervslivet vil gøre brug 
af de nye muligheder for konferencer, 
messer og firmasport m.m. Og vi håber, 
at de mange erhvervsfolk i Randers, der 
har bestyrelsesposter og indflydelse på, 
hvor i landet erhvervsmøderne lægges, 
som ambassadører tænker på Randers 
som et oplagt og rigtig godt sted at 
afvikle disse. Multiarenaen melder sig på 
banen til september 2019 og vi glæder os 

til at fremvise de nye 
flotte lokaler, som 
er unikke til sådanne 
møder og konferen-
cer. Det skal samtidig 
gerne smitte af på 
byen, at vores mange 
gæster vil mere, når 
de er her, så de også 
går ud og bruger byen 

– turistattraktionerne, naturen og besøger 
de erhvervsdrivende.“

Parkering er altid et ømtåleligt emne, 
og med plads til 6.000 siger det sig selv, 
at ikke alle kan parkere lige uden for dø-
ren. Parkeringspladsen kan, når byggeriet 

er færdigt, rumme samme antal pladser 
som i dag. Der ud over har Randers Kom-
mune bevilget 2,7 mio. kr. til opgradering 
af hele idrætsområdet. „Vi skal tænke 
hele området omkring stadion, wellness 
og arenaen som én stor fælles parke-
ringsfacilitet.

Det bliver en „waouvv-oplevelse“
Multiarenaen er udbudt i en totalen-
treprise med entreprenør Max Bögl i spid-
sen og med Orbicon A/S som ingeniør og 

Link Arkitektur A/S 
som arkitekt. Der er 
entreret med en del 
lokale håndværkere 
som underleverandø-
rer. „Vores ønske var 
at give en „waouvv-
oplevelse“ når man 

kommer kørende ad Viborgvej og ser 
Multiarenaen, og det synes jeg, den lever 
op til.“

Med et bånd hele vejen rundt på 
ydermuren pakkes gamle faciliteter og 
den nye Arena ind og kommer til at syne 
som én enhed. En Arena hvor der er 
arbejdet rigtig meget med akustik og god 
lyd. Fra den nye lounge med mulighed 
for opdeling i mindre enheder og plads til 
5-600 mennesker, bliver der udsigt over 
Gudenåen til den ene side og kig i hallen 
til den anden. Der kommer også ny café, 
og der indrettes nyt køkken. Fire mobile 
skyboxe kan bruges som arrangørkontor, 
TV-studie og mødefacilitet m.m.

„Vi er begyndt på arbejdet med at 
strikke den nye organisation sammen. I 
dag er der cirka 30 fuldtidsansatte samt 
et større antal timelønnede, og der er 
ingen tvivl om, at der skabes flere lokale 
arbejdspladser med byggeriet af Multi-
arena Randers.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Dette blad udkommer cirka samme tid som  

starten på byggeriet af Multiarenaen i Randers.

  DEN GAMLE HAL I SIG 

SELV ER STADIG RIGTIG 

VELFUNGERENDE, MEN 

TIDEN ER LØBET FRA ALT 

DET UDEN OM 

  VI HÅBER, AT 

ERHVERVSLIVET VIL 

GØRE BRUG AF DE NYE 

MULIGHEDER
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Siden afdelingsdirektør Michael 
Sand for tre år siden kom til banken, 
er der vendt grundigt op og ned på 
måden at drive erhvervsbank på.

„Jeg ser det som min fornem-
meste opgave at være synlig og 
tilstede i det 
lokale erhvervs-
liv,“ fortæller 
Michael, der 
mener, at gode 
relationer er et 
helt nødvendigt 
fundament for at 
få lov til at yde 
kompetent finan-
siel rådgivning.

„Da jeg kom til Randers, talte jeg 
med mange beslutningstagere, og 
bankens manglende synlighed slog 
mig. Alle vidste, hvem Jyske Bank 
var, men de kendte ikke i tilstrække-
lig grad menneskene bag.“

De tre relationsniveauer
Sammenligningen med kontaktsport 
går ud på, at afdelingens erhvervs-
partnere skal være i så tæt kontakt 
på kunderne, at de kan mærke hin-
anden. „Vi skal gøre os fortjente til 
ikke alene at skabe en professionel 
relation. Vi skal også kæmpe for at 
komme så tæt på, at der etableres 
en personlig relation,“ fortsætter 
han. „På den måde skabes nemlig 
forudsætningen for et samarbejde, 
hvor vi har størst mulighed for både 
at være proaktive og værdiskabende 
for den enkelte virksomhedskunde.“

Michael har samlet en stab af 
dygtige folk, der også rigtig gerne 
vil ud, og han går selv forrest. 
„Man kan vel sige, at vi er blevet 
mere folkelige, og har gjort op med 
forestillingen om de lidt stive drenge 

i jakkesæt,“ smiler han og tilføjer, at 
det i nogle tilfælde også har skabt 
helt private relationer, fordi der var 
ekstra god personlig kemi. „Man 
skal huske på, at det er en præmis 
i enhver forretning, at mennesker 

handler med 
mennesker.“

Plads til  
egen strategi
Direktøren har 
selv stor indfly-
delse på driften 
af erhvervsafde-
lingen i Randers. 

„Det er min egen strategi, og jeg 
driver afdelingen, som var det min 
egen butik.“ Michael fortæller, at de 
er positivt lyttende i hovedkvarte-
ret. „Jeg får store frihedsgrader fra 
Silkeborg, og da jeg bruger meget 
af min tid på at netværke og dyrke 
relationer, er jeg afhængig af at have 
gode kompetencer omkring mig, så 
der i dagligdagen sikres orden i eget 
hus. Heldigvis har jeg en „værkfø-
rer“, der med stor indsigt sidder i 
maskinrummet. 
Han kan det, jeg 
ikke er så god til, 
og vi er derfor et 
super makker-
skab.“ Michael 
er dog direkte 
involveret i 
bankens største engagementer og 
bruger også meget tid på det.

Øget lokal synlighed
Michael har personligt involveret sig 
meget i byen for at praktisere og 
synliggøre afdelingens nye strategi. 
„Jeg er aktiv i en række af byens 
erhvervsnetværk – fx bruger jeg 

som bestyrelsesmedlem en del 
krudt på Dansk Selskab for Virk-
somhedsledelses lokale VL-gruppe, 
ligesom vi gennemfører forskellige 
erhvervsrelevante kundearrange-
menter sammen med en række 
samarbejdspartnere. Jeg er også en 
del af mentorpanelet hos Erhverv 
Randers.“

En række kultur- og sportsarrange-
menter prioriteres også. „Jeg havde 
den fornøjelse at være medstifter af 
Randers EgnsTeaters VandRåd og 
dermed en del af de erhvervsmæs-
sige kompetencer, der stod bag Wa-
termusic, og jeg har efterfølgende 
kastet mig ind i finansieringen af 
FLODbad Randers.“

Danmarks største landsby
Som ny erhvervsmand i Randers har 
det krævet investering af personlig 
kapital „at komme med ved gade-
kæret“. „Vi har god infrastruktur, 
natur og masser af kultur i Randers. 
Her sker supermange ting, og 
ambitionen om positiv branding af 
Randers vil mange heldigvis gerne 

tage ansvar for,“ 
fortæller han. „Vi 
skal fx forbedre 
boligmassen, så 
vi kan tiltrække 
folk fra bl.a. Aar-
hus og dermed 
blive endnu flere 

borgere. Og virksomheder. Så må vi 
banker i byen kæmpe om dem som 
kunder bagefter,“ slutter han med 
et smil.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

AT DRIVE ERHVERVSBANK ER EN KONTAKTSPORT

  ALLE VIDSTE, HVEM 

JYSKE BANK VAR, 

MEN DE KENDTE IKKE I 

TILSTRÆKKELIG GRAD 

MENNESKENE BAG

  DET ER EN PRÆMIS I 

ENHVER FORRETNING, AT 

MENNESKER HANDLER 

MED MENNESKER
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AT DRIVE ERHVERVSBANK ER EN KONTAKTSPORT

Strategien og holdet er på plads 

i Jyske Bank Randers Erhverv, der 

har det klare mål at skabe nære 

relationer som forudsætning for 

tillidsfuld rådgivning.

Afdelingsdirektør Michael Sand, Jyske Bank Randers Erhverv
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DIN LOKALE VEJVISER
TIL DE KOMMUNALE OPGAVER

Chef for Erhverv og Udvikling Dennis Jensen, Randers Kommune
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Måske hører du til dem, der synes, 
at det er svært at blive leverandør 
til det offent-
lige. I Randers 
Kommune vil 
man gerne 
imødekomme 
dem, der tænker 
sådan og gøre 
det nemmere at 
gennemskue de 
forskellige regler 
og praktiske udfordringer. 

„Vores politikere ser rigtig gerne, 
at der handles lokalt, når det er 
muligt,“ siger chef for Erhverv og 
Udvikling, Dennis Jensen. „Det 
giver god mening at bruge kommu-
nens penge lokalt.“

To årlige møder  
om kommende udbud
To gange om året inviteres alle inte-
resserede til møde om alle kommu-
nens større udbud det kommende 
år. „I 2018 skal der bygges nyt for 
68 mio. kr., vedligeholdes for 35 
mio. kr. og laves energibesparende 
foranstaltninger for 25 mio. kr.“ 

Der er mange hensyn at tage 
ved offentlige udbud. „Kommunen 
skal jo sørge for at bruge borgernes 
penge bedst muligt. Går eksempel-
vis 30 kommuner sammen om at 
købe kontormøbler, er det selvsagt 
ikke alle, der kan være med til at 
byde ind på sådan en ordre. Der er 
også en række tekniske udbuds-
regler, vi er nødt til at følge.“

På møderne kan man spørge ind 
og få vejledning, og Erhverv Randers 
kan hjælpe med forskellige konstel-
lationer, så der 
kan bydes ind 
sammen med 
andre. „Ud over 
det er du altid 
velkommen til at 
kontakte os, så vi på et kaffemøde 
kan tage en snak om både udfor-
dringer og muligheder og spore os 
ind på, hvordan vi bedst hjælper dig 
videre.“

Claus kommer til kaffemøde
Dennis fortæller om en lokal virk-
somhed, der arbejder med grønne 
løsninger og kom til kaffemøde for 
at høre nærmere om årets opgaver 
og for at præsentere sig selv. „Der 
blev skabt en god relation, der er 
blevet til gensidig gavn og glæde. 

Det er også godt for os at vide lidt 
om dem, der byder ind frem for blot 

at have et CVR-
nummer.“ 

Afdelingsleder 
i Bravida, Claus 
Juncher, har et 
par gange været 
med til et af de 
to årlige møder. 
„Det er godt at 
få noget at vide 

om kommende opgaver, så vi har 
mulighed for at forberede os,“ siger 
han. „Samtidig er det dog også en 
meget overordnet orientering, da 
der er meget at fortælle om.“

Claus havde ikke hørt om kaffe-
møderne og hilser den mulighed 
meget velkommen. „Jeg ringer jo til 
kommunen, når der er noget, men 
det med et kaffemøde lyder rigtig 
godt. Det er nok lidt mere konkret 
for mig, så det gør jeg næste gang.“

49 forskellige elektrikere så lyset
Ved hovedentrepriser er der en ten-
dens til, at udenbys større firmaer 
kan løbe med ordren, erkender 
Dennis. „Det kan være sværere at 
styre delentrepriser for kommunen, 
men vi går nogle gange ret langt for 
alligevel at gøre det og på den måde 
også skabe en god platform til de 
mindre lokale håndværkere.“ Den-
nis har endnu ikke tallene for 2017. 
„Men i 2016 brugte vi eksempelvis 
49 forskellige elektrikere til vores 
el-opgaver, hvilket fortæller mig, at 
så svært er det trods alt heller ikke. 
Jeg har været ansat i fire forskel-
lige kommuner og har faktisk ikke 

oplevet andre 
steder, der gør 
så meget som 
her i Randers for 
at gøre det nemt 
for de lokale le-

verandører at levere til kommunen.“
En pedel på en skole er en af 

mange kommunalt ansatte, der fra 
tid til anden får brug for hjælp til 
forskellige opgaver. „Skal han have 
fikset en flise, slår han op i telefon-
bogen og finder en lokal til opgaven. 
Derfor er det altid en god idé en 
gang imellem også lige at kigge ind 
til vores medarbejdere rundt om og 
sige hej, så de ved, at du er der.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Der er hjælp at hente til at åbne døre for lokale 

leverandører af varer og ydelser til det offentlige.

DIN LOKALE VEJVISER

  VORES POLITIKERE 

SER RIGTIG GERNE, AT 

DER HANDLES LOKALT, 

NÅR DET ER MULIGT
Chef for Erhverv og Udvikling  
Dennis Jensen, Randers Kommune

  DET MED ET KAFFE-

MØDE LYDER RIGTIG GODT
Afdelingsleder Claus Juncher, Bravida



22 Personprofil www.randersbiz.dk · apr/maj 2018

Adm. direktør i Green Comfort, Jesper Stæremose, er 
vokset op på landet i Mellerup med brugs, købmand, 
slagter og posthus, og han gik i 1972 i den sidste 
klasse i Mellerup Friskole inden lukningen – skolen er 
siden startet op igen.

Som 15-årig fodboldspiller 
flyttede han fra den lokale klub 
til Randers Freja og kom til at 
veksle mellem 1. og 2. holdet. 
„Jeg satte mig en dato, hvor jeg 
enten skulle kunne leve af det – 
eller stoppe. Det var en af mine sværeste beslutninger 
nogensinde, den aften jeg som 23-årig efter træningen 
sagde til træneren, at det var min sidste trænings-
aften.“

Frivillig idrætsliv har betydet meget
Jesper har fire børn á to omgange, og Anders på 25 år 
og Line på 27 år fulgte han tæt i deres idrætsliv i Melle-
rup og Randers. De bor i dag begge i Randers. Han og 
børnenes mor flyttede fra hinanden, og i dag er Jesper 
gift på 17. år med Karen som han har Mathilde-Sofie på 
12 år og Gustav på 14 år sammen med. De yngste er 
også sportsnørder, og han og familien „genfandt“ for 
syv år siden Mellerup i byen Sejs, hvor børnene nu vok-
ser op i et lille lokalsamfund med en lille idrætsforening. 

„Det frivillige idrætsliv i en lille by har betydet rigtig 
meget for mig, og de to yngste kan nu også spejle sig 
i mig,“ fortæller Jesper. „Gustav var 8 år, da vi kom til 
Sejs og jeg blev hans fodboldtræner.“

I dag træner han stadig i Sejs, hvor det vrimler med 
ungdomsspillere, og hvor lokalområdet kæmper for at 
få en idrætshal. „Børnene spiller håndbold og fodbold, 
og jeg er lidt involveret i begges aktiviteter. Det er 
mit bindeled til lokalområdet, og jeg følger med i de 
unges verden.“ Nogle gange er der hjemme også dømt 
nærvær over et spil ludo eller matador – med slukkede 
mobiltelefoner, og de to store børn kigger af og til ind 
for at være med. 

Socialt projekt med meget større potentiale
For 25 år siden startede Green Comfort i en kælder 
i Vorup, og da Jesper senere flyttede til Sejs med 
familien, var der ingen tvivl om, at virksomheden skulle 
blive i Randers. „De gode medarbejdere betyder mere 
end beliggenheden, så det er Karen og jeg, der må køre 
frem og tilbage – og ikke de 15 
medarbejdere.“ Karen arbejder 
blandt andet med design i virk-
somheden, der i 2017 modtog 
Randers Kommunes årlige pris 
for social ansvarlighed i er-
hvervslivet. 

„Vi har det i det hele taget 
godt med sociale projekter og 
sagde ja, da nepalesere for fem år siden bankede på 
døren og spurgte om hjælp.“ Nepaleserne laver hånd-
filtede uldhjemmesko og får en overpris på 1-2 euro pr. 
par, som går til de ansattes børns skolegang. „Vi har 80 

filtere, men det er slet ikke nok. Jeg kom til 
at lave en aftale med en aftager i Canada, 
der kan sælge ti gange mere, end han nu 
får lov til at købe.“

Nepaleserne laver 
cirka 30.000 brug-
bare par sko om 
året, og Jesper skal 
ned og snakke med 
dem om at finde 
mere plads og flere 

filtere. „Nepalesere er helt unikke, og vi 
kan lære rigtig meget af dem. Når jeg igen 
er i form, kan ungerne godt gøre sig klar til 
14 dage i Nepal uden computer og mobil.“

Arbejder mindre på grund af stress
I en periode har Jesper arbejdet væsentligt 
mindre og er stadig på nedsat tid på grund 
af stress. „Jeg har lært at give noget fra 
mig og oplever nu forår og efterår på en 
helt anden måde – og har mere tid til både 
løbeture og golf. Om jeg skal tilbage på fuld 
tid eller nogle medarbejdere skal tilbydes 
medejerskab, må tiden vise.“ 

Han har ikke nogen lederuddannelse men 
gør stort brug af erfaringerne fra tiden som 
„halv eliteudøver“ i Randers Freja. „Det 
handler om at sætte det rigtige hold, hvor 
folk både tænker defensivt og på at score 
mål, og hvor vi bruger mere tid på at 
gøre det svageste led stærkest muligt 
end på at gøre det stærke endnu 
stærkere.“

Jesper kalder det dår-
lig ledelse, at Randers 
FC gennem 4-5 år 
ikke har sat det rigtige 
hold. „Når 70 procent 
af holdet er lykke-
riddere, der alene 
arbejder for skabe 
noget for sig selv, 
går det ikke. Og det 
er ikke spillernes men 
ledernes skyld. Uanset det vil Ran-

ders dog altid være 
min klub, og jeg 
kommer stadig 
på stadion,“ siger 
manden med en 
mening om, hvor 
skoen trykker – og 
en viden om sko, 
der ikke trykker.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

En barndom i Mellerup er udgangspunkt for  

livets skole og den senere succes med at sælge sko.

  DET FRIVILLIGE IDRÆTSLIV 

I EN LILLE BY HAR BETYDET 

RIGTIG MEGET FOR MIG

  NÅR JEG IGEN ER I FORM, 

KAN UNGERNE GODT GØRE 

SIG KLAR TIL 14 DAGE I NEPAL 

UDEN COMPUTER OG MOBIL
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GODT AT HAVE  

BEGGE FØDDER  
PÅ JORDEN  

I GODE SKO

Adm. direktør Jesper Stæremose, Green Comfort
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Lübker Golf Resort
Et af Danmarks absolut 
bedste golfanlæg er netop 
åbnet igen efter en række 
problemer, idet resortejeren 
Carl Aage Nielsen har beslut-
tet at genåbne golfanlægget 
for spil i hele 2018-sæsonen. 
Det sker i privatregi af Lübker 
Golf Resort, der igen udste-
der DGU- medlemskort til 
medlemmer.
„Målet er på længere sigt at 
arbejde for en ny forenings-
drevet golfklub, men 2018 
bliver et mellemår, hvor det 
er resortet, der driver golf-
anlægget med assistance fra 
en styregruppe bestående af 
medlemmer fra den tidligere 
klub inklusiv formanden Tho-
mas Kylling og Morten Thuen 
fra pro-shoppen,“ siger Carl 
Aage Nielsen, der også poin-
terer at resten af resortet med 
wellness, fitness og restau-
rant hele tiden har været – og 
stadig er – i fuld drift. 

Verdo
Verdo Energy åbner teknologi-
afdeling i Polen, hvorfra en 
række ingeniører vil tegne og 
skabe energianlæg. Dermed 
dækker Verdo Energy proces-
sen fra kunder, som overvejer 
at et nyt anlæg til de kunder, 
som skal have det tekniske 
tegninger leveret, så et pro-
jekt kan gå i gang.

Verdo Entreprise har pr. 1. 
februar skiftet navn til Verdo 
Teknik. „Navneændringen til 
Verdo Teknik er en naturlig kon-
sekvens af udviklingen af vores 
forretning. Det tidligere navn 
dækkede kun el- og vvs-delen, 
men vi løser også store opga-
ver inden for teknisk drift og 
service af byggeri, og installa-
tion af belysning og trafikanlæg 
er steget væsentligt. Derfor er 
Verdo Teknik mere dækkende 
for vores samlede forretning,“ 
forklarer divisionsdirektør for 
Verdo Teknik, Morten Birch.

Wood Step A/S
Virksomheden Wood Step har 
vundet Byggeriets Energipris 
2018 for deres trappeløsnin-
ger, der reducerer problemer 
med kuldebroer og træk.

Trolle Care
Det private sygeplejefirma 
Trolle Care har etableret sig 
på Haraldsvej i Randers. 
Virksomheden tilbyder privat 
sygepleje som supplement til 
eller erstatning for den pleje, 
det offentlige tilbyder til syge 
og handicappede.

Dalsgaard Tagdækning ApS
Øster Velling baserede Dals-
gaard Tagdækning ApS er 
finalist som Årets Tagdækker 
2018. Det er virksomheden 
anmeld-haandvaerker.dk der 
på baggrund af kundeanmel-
delser kårer Årets Håndvær-
ker i en række kategorier. I år 
finder awardshowet sted 5. 
april 2018, hvor en professio-

nel fagjury vælger vinderne i 
de enkelte kategorier.

Danish Crown
Koncernen har købt peppe-
ronivirksomheden DK-Foods 
fra Thorning ved Silkeborg. 
DK-Foods skal operere som 
en selvstændig enhed under 
Danish Crowns datterselskab 
Tulip Food Company.

Business Region Aarhus
Erhvervssamarbejdet mellem 
de 12 østjyske kommuner, 
Business Region Aarhus, 
har fået formandsskab. Ny 
formand er borgmester Jan 
Petersen, Norddjurs Kom-
mune, og de to nye næstfor-
mænd er borgmester Ulrik 
Wilbek, Viborg Kommune, og 
Jacob Bundsgaard fra Aarhus 
Kommune.

Randers Arkitekten
Arkitektfirmaet udvider sine 
lokaler for at få plads til alle 

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
39423499 M Randers ApS ............................................. 20.03.2018
39418797 HV Consult ApS ............................................. 19.03.2018
39418428 Thorup Byg IVS ............................................. 18.03.2018
39413655 Hjertestartnu IVS .......................................... 15.03.2018
39413248 Kronjylland Byggefirma ApS ......................... 15.03.2018
39410850 Swiss Invicta Watches IVS ........................... 14.03.2018
39393751 NERAKO ApS ................................................08.03.2018
39391945 Mariagervejens Grill IvS ................................08.03.2018
39389932 StrongByte Solutions ApS ............................ 07.03.2018
39388537 JM Smed og Montage ApS .......................... 07.03.2018
39385333 Suurland Solutions IVS..................................06.03.2018
39385139 JJWeb IVS ..................................................... 05.03.2018
39382814 MBN IVS ........................................................ 05.03.2018
39381680 Kenn Lynn Hansen IVS .................................. 05.03.2018
39374927 Food4vita IVS ................................................ 01.03.2018
39372940 China Time ApS ............................................. 01.03.2018
39371871 The Funky Forest ApS................................... 28.02.2018
39369168 Nyva21a ApS ................................................. 28.02.2018
39363658 RO-MANIA IVS ............................................. 26.02.2018
39358336 Grønvang ApS ............................................... 23.02.2018
39354365 Global Event IVS ............................................ 22.02.2018
39354357 Randers MadFestial IVS ............................... 22.02.2018
39350793 Nikolaj Dam Anlæg IVS ................................. 20.02.2018
39349981 Windforceone ApS ........................................ 20.02.2018
39346222 Plus Teknik ApS ............................................. 19.02.2018
39343150 Lillepot ApS ................................................... 18.02.2018
39335824 iDriveRep ApS ............................................... 14.02.2018
39334895 hhIT IVS ......................................................... 14.02.2018
39318571 dk-taxi ApS .................................................... 08.02.2018
39316250 Cab F ApS .......................................................07.02.2018
39314061 TL SHOP ApS .................................................07.02.2018
39314029 MK Asferg ApS...............................................07.02.2018
39309912 uconsult ApS ................................................. 06.02.2018
39308444 Depeche Consulting ApS .............................. 05.02.2018
39308320 SAMAFI II ApS .............................................. 05.02.2018
39307790 F4Y Equipment ApS ...................................... 05.02.2018
39304546 Spentrup Lilleby Aps ..................................... 04.02.2018
39301903 El-Neff ApS ................................................... 02.02.2018
39298023 Manails IVS.................................................... 01.02.2018
39296985 Rawflowers IVS..............................................31.01.2018
39292327 P & N Strandvænget ApS .............................. 30.01.2018
39287544 CE Solutions Danmark ApS .......................... 29.01.2018
39287064 Kristrup Murerfirma Lenni Schou ApS ......... 29.01.2018
39286432 3Mtegnestue IvS........................................... 29.01.2018
39281538 Fårup Kro ApS ............................................... 26.01.2018
39276003 Scandifisk IVS ............................................... 25.01.2018
39275163 Red Fox Investments ApS .............................24.01.2018
39274779 MS-Sport IVS .................................................24.01.2018
39273977 JVA Consult ApS ............................................24.01.2018
39273756 ASS IVS ..........................................................24.01.2018
39272539 Bøsbrovejens Spillehal IVS ............................24.01.2018
39271117 Evers Bolig IVS .............................................. 23.01.2018
39268965 REM Randers ApS ........................................ 23.01.2018
39267969 Green Playmakers IVS .................................. 22.01.2018
39267330 PHM 2017 ApS .............................................. 22.01.2018

39267322 BW-Uggelhuse IVS ....................................... 22.01.2018
39255359 Ros-Cars IVS ..................................................18.01.2018
39254832 RFLX-media IVS .............................................17.01.2018
39253704 CM Auto ApS .................................................17.01.2018
39253534 Banemanden.dk IVS.......................................17.01.2018
39253135 Langå Teltudlejning ApS ................................17.01.2018
39250586 Pink Lion IVS ..................................................16.01.2018
39247895 W.P. IVS ..........................................................15.01.2018
39244284 Bach & Pedersen Logistik ApS ......................15.01.2018
39238578 Rishøj Byg 2018 IVS .......................................12.01.2018
39229269 Meldgaard & Larsen Spentrup ApS .............. 09.01.2018
39226545 Nordic Healthcare IVS ................................... 09.01.2018

Selskabsændringer
36484934 RANDERS VARMETEKNIK ApS ........................ 19.03.2018 1)
38019716 Steffan B. Andersen Anlæg & Belægning IVS .. 17.03.2018 2)
35829334 TYSKE MØLLER ApS......................................... 16.03.2018 2)
36040491 HS AGRO ApS .................................................... 16.03.2018 3)
29525307 VINGO ApS ......................................................... 15.03.2018 4)
36893540 BMA Svejs & Montage ApS ............................... 14.03.2018 2)
37941948 STRIIBtelecom IVS............................................. 14.03.2018 0)
37582832 JAbiler ApS ......................................................... 13.03.2018 3)
32782183 ML BILER ApS ................................................... 13.03.2018 3)
36422769 LYNGBLOMSTEN, UDBYNEDER ApS .............. 12.03.2018 4)
34469717 NOVUM DANMARK ApS................................... 12.03.2018 4)
26492289 UNI-KA TEKNISK BELYSNING A/S ................... 12.03.2018 1)
39214741 Gl. Århusvej 5 ApS ............................................. 12.03.2018 3)
36958537 Dalbyneder Smede- og Maskinværksted ApS .. 10.03.2018 2)
33583826 KJAERGAARD.COM ApS ..................................09.03.2018 2)
19781143 OUT-SIGN ApS ................................................... 07.03.2018 3)
33393164 JP BRØD SLOTSGADE ApS .............................. 07.03.2018 0)
38183664 DishRack IVS ...................................................... 07.03.2018 0)
38332260 Afv.selskabet af 7/2 2018 ApS ...........................06.03.2018 3)
34206163 EVA JOHNSEN ApS ...........................................05.03.2018 3)
38278274 JustGo ApS ........................................................02.03.2018 3)
34595372 JP FOOD ApS .....................................................28.02.2018 0)
37101672 Østjydsk Byggeteknik ApS ................................ 22.02.2018 2)
36891904 Bendix Auto IVS ................................................. 22.02.2018 2)
36697326 Waterbreak A/S .................................................. 21.02.2018 2)
35515909 BY HAAGEN Aps ................................................ 21.02.2018 2)
38461435 TXS IVS ............................................................... 21.02.2018 0)
37640522 Nordic Wax Company ApS................................. 20.02.2018 3)
38065556 Bülow Working IVS ............................................ 14.02.2018 3)
38166697 JT Total Entreprise IVS ....................................... 10.02.2018 4)
36697326 Waterbreak A/S ..................................................08.02.2018 0)
37538086 Matilda Ayenu IVS .............................................. 07.02.2018 2)
37245445 eConverting IVS ................................................. 07.02.2018 2)
37634808 CREPES-AWAY IVS............................................ 07.02.2018 0)
38214616 The Beauty Academy IVS .................................. 07.02.2018 0)
35811354 JH JEWELRY ApS .............................................. 07.02.2018 0)
37910597 Mathias Bentsen - Personlig Træner IVS ...........06.02.2018 3)
30079744 K RANDERS ApS................................................06.02.2018 3)
30079787 KK HUS RANDERS ApS .....................................06.02.2018 3)
37978884 Bakkedal Entreprise IVS .....................................06.02.2018 0)
37688592 Kode Kompagniet IVS ........................................06.02.2018 0)
30602188 RVC ApS .............................................................06.02.2018 0)
30599292 FROMHOLT ApS ................................................06.02.2018 0)

37390429 Business Company IVS ......................................06.02.2018 0)
37443239 Salvis IVS ............................................................06.02.2018 0)
37441120 KandM Group IVS ...............................................06.02.2018 0)
37473391 Novo Randers IVS ..............................................06.02.2018 0)
38019716 Steffan B. Andersen Anlæg & Belægning IVS ....06.02.2018 0)
33776845 XVAPORATOR ApS ............................................03.02.2018 2)
37506362 Care for cars IVS................................................. 02.02.2018 0)
36016116 MORTENSKÆR HESTESALG IVS .................... 02.02.2018 0)
21500801 CENTRUM PACK ApS ........................................ 02.02.2018 0)
37390127 Egelykke Trading IVS .......................................... 02.02.2018 0)
34614962 DFA MIDTJYLLAND ApS .................................. 02.02.2018 0)
37365246 Media Workz ApS .............................................. 02.02.2018 0)
37462071 iBands IVS .......................................................... 02.02.2018 0)
38029363 WorkTime IVS .................................................... 02.02.2018 0)
36710454 PP Inventar ApS ................................................. 02.02.2018 0)
36554932 KRONEKØD ApS ................................................ 02.02.2018 0)
38898256 EU Mandskabsudlejning IVS .............................. 02.02.2018 0)
32096492 Holdt Repro Danmark ApS ................................. 01.02.2018 0)
36068302 M4W AF 7. AUGUST 2014 ApS ......................... 01.02.2018 0)
35823174 NPF ApS ..............................................................01.02.2018 1)
29930244 ØSTJYSK MATERIELUDLEJNING ApS ............ 01.02.2018 4)
37188662 Multi-Mac ApS ....................................................31.01.2018 4)
37506311 Skinned IVS .........................................................31.01.2018 4)
37635162 WPC International IVS ........................................31.01.2018 4)
10091527 DAMATECH ApS .................................................31.01.2018 4)
32839649 E.I. AF 27.1.2011 ApS ..........................................31.01.2018 4)
37417556 O.R. Trading Randers ApS ................................. 26.01.2018 3)
37096881 A. F. Junge Entreprise ApS ................................ 25.01.2018 2)
30510003 K. TÅSINGEVEJ 1 ApS ....................................... 23.01.2018 1)
89937817 LÆSTEN SMEDE & MASKINVÆRKSTED 
 N.J. NIELSEN, LÆSTEN ApS ............................ 23.01.2018 3)
38892363 Tømremester Bang & Nielsen Aps .................... 23.01.2018 3)
36202866 FINESSE ApS ..................................................... 19.01.2018 4)
87553817 BR UDLEJNING ApS ......................................... 19.01.2018 4)
38130137 Hacksystemet.dk IVS ......................................... 19.01.2018 4)
38121103 Normalvis IVS ..................................................... 19.01.2018 4)
15136081 AVS A/S .............................................................. 18.01.2018 4)
35808027 SIKRA.DK IVS......................................................17.01.2018 3)
28660715 ØSTERBY ApS.....................................................17.01.2018 4)
36048697 COMPILAR IVS ...................................................17.01.2018 3)
36993596 CT Park IVS ..........................................................17.01.2018 3)
34461872 MASKON ApS .................................................... 16.01.2018 4)
27605311 A/S ODD-FELLOWBYGNINGEN RANDERS .... 16.01.2018 4)
37921424 Human Leads IVS ............................................... 13.01.2018 2)
31091497 KOMPLEMENTARSELSKABET AF 25/2 2011 ApS ..12.01.2018 4)
34898049 INTER-FURN ApS ...............................................12.01.2018 4)
36982829 High Culture IVS ..................................................12.01.2018 2)
37250260 ETRDSB ApS .......................................................12.01.2018 2)
16675288 TANDLÆGE KAREN WANG ApS .......................12.01.2018 4)
35481796 EVERSGRUPPEN ApS ........................................12.01.2018 3)
36456094 CORR-SAN OVERFLADEBEHANDLING 
 VED VAGN JENSEN ApS .................................... 11.01.2018 2)

31257255 VAKUMA ENGINEERING ApS ............................11.01.2018 3)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret 

afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Verdo

Bo Johansen (49) er tiltrådt 
som ny salgsdirektør i Verdo 
Energy Systems. Bo er 
oprindeligt uddannet maskin-
mester og har været hos både 
A.P. Møller og Weiss, inden 
han kom til Verdo i 2017.

Mark Jakobsen (47) er tiltrådt 
som ny salgschef for Verdo 
Teknik med ansvar for for-
retningsområderne erhvervs-
service, tekniske entrepriser 
og teknisk infrastruktur. Han 
er oprindeligt uddannet elek-
triker og el-installatør og har 
tidligere drevet egen instal-
lationsforretning samt haft 
lederstillinger hos HP Byg og 
MT Højgaard.

Randers HF & VUC
Lena Søllingvraa Walters (43) 
er tiltrådt som ny rektor for 
Randers HF & VUC. Hun er 
cand.mag. i tysk og kunst-
historie og har siden 2014 
været vicerektor for skolen.

Axacon A/S
Pr. januar 2018 har Axacon 
udvidet ledelsen. Ny bestyrel-
sesformand er Klavs Vejlang 
og ny CEO er Ulrik Gavlshøj 
Petersen.
Forhenværende CEO Anya V. 
Hansen forbliver i direktionen 
som COO, mens forhenvæ-
rende bestyrelsesformand 
og stifter Jørgen V. Andersen 
fortsætter i bestyrelsen.

Randers Kommune
Christina Breddam er tiltrædt 
som ny sundhedschef i Ran-
ders Kommune. Hun afløser 
derved Lene Jensen, der 
tiltrådte som ældrechef i kom-
munen 1. januar. Christina har 
tidligere været på Aalborg Uni-
versitetscenter samt Randers 
og Grenaa Regionshospital.

Djurslands Bank A/S

Nuværende afdelingsdirektør 
i Auning Peter Møller skal stå 
i spidsen for bankens nye af-
deling i Randers, ligesom han 
herfra er blevet områdedirek-
tør for Område Djursland. 

Regionshospitalet Randers 

Michael Tjørnild (41) er tiltrådt 
som som ny ledende over-
læge ved Ortopædkirurgi, 
Kirurgisk Fællesafdeling, på 
Regionshospitalet Randers. 
Han har ansvaret for at drive 
og udvikle hospitalets orto-
pædkirurgiske arbejde i tæt 
samarbejde med den øvrige 
ledelse i Kirurgisk Fællesaf-
deling.

KKR Midtjylland
Borgmester i Randers Kom-
mune Torben Hansen er 
valgt som ny formand for 
kommunernes samarbejde i 
Midtjylland frem til 2022. Ny 
næstformand er borgmester 
Steen Vindum fra Silkeborg 
Kommune.

medarbejdere i det tidligere 
møbelhus på Vestervold, som 
fremover vil blive kaldt „Chr. R.“.

Phoenix Design Aid
Design- og kommunikations-
bureauet Phoenix Design Aid 
har indgået en rammeaftale 
med et FN-agentur i Bonn. 
Bureauet skal derved levere 
tryksager og hjemmesider til 
agenturet de næste tre år. Det 
er den 22. aftale, virksomhe-
den har indgået med FN. Det 
skyldes bl.a. deres tilgang til 
social ansvarlighed, klima og 
miljø, der gør dem i stand til 
at efterleve FN‘s pricipper for 
bæredygtighed.

Djurslands Bank A/S
Djurslands Bank udvider sit 
markedsområde med åbnin-
gen af en ny filial på Østervold 
43 i Randers i lokaler, som 
tidligere blev benyttet af Dan-
ske Bank. 
„Vi er solidt tilstede på Djurs-
land og i Aarhus-området, 
hvor vi har åbnet nye filialer 
i både 2015 og 2016. Dét, at 
vi nu vælger at åbne en filial i 
Randers er et led i vores stra-
tegi om at vækste og en helt 
naturlig udvikling efter flere år 
med rigtigt pæne resultater,“ 
udtaler bankdirektør Lars 
Møller Kristensen og fortsæt-
ter: „Vi ser et stort kundepo-
tentiale i Randersområdet, 
hvor vi i forvejen har en stor 
berøringsflade. Vi åbner med 
et team på 13-15 medarbej-
dere, og ved at være fysisk til 
stede i byen, tror jeg på, at vi 
får gode betingelser for vækst 
på såvel privatområdet som 
erhvervsområde.“

Regionshospitalet Randers
Mona Carøe Jensen, chef-
økonoma på Regionshospita-
let Randers, er modtager af 
Årets Økopris 2018. Prisen 
uddeles for femte år i træk af 
Økologisk Landsforening og 
hylder ildsjæle, der gør en ind-
sats for at udbrede øko-målti-
der i landets storkøkkener. 
Patientkøkkenet på Regions-
hospitalet Randers er det 
første og eneste hospital i 
landet, der har opnået Det 
Økologiske Spisemærke i 
Guld.

Den nye Persondataforordning
17. april  kl. 08.00-09.30 hos 
Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 
1, 8960 Randers SØ.
Har din virksomhed helt styr på, hvad 
den nye Persondataforordning betyder 
for jer og hvilke dokumentationskrav, 
der stilles? Mette Haase Lindhardt og 
Pia Bidstrup fra Lindhardt Steffensen 
Advokater fortæller, hvad ordningen 
betyder for dig og din virksomhed.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 13. april 2018  kl. 18.00

Facebook SoMe Community
19. april 2018  kl. 19.00-22.00  hos 
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Alle har en side på Facebook, men har 
du et netværk? Kom til en spændende 
workshop, hvor du går hjem med 
brugbar og konkret viden + en perfekt 
oprettet gruppe. 
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 17. april 2018  kl. 11.00
Pris: 295 kr. (medlem af Erhverv 
Randers), 450 kr. (ikke medlem)

Rådgivernetværk
23. april 2018  kl. 07.30 til 09.30 hos 
Regionshospitalet, Skovlyvej 17, 
indgang F, 8930 Randers NØ.
Vi skal på besøg hos Regionshospitalet 
og høre direktør Jonas Dahl fortælle 
lidt om nogle af deres udfordringer.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 22. april 2018  kl. 16.00

Kick-off - SalgsNetværket
14. maj 2018  kl. 07.30-10.00  hos 
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Kom og hør mere om den nye 
salgsuddannelse i SalgsNetværket, 
hvor du bliver klogere på salg og dig 
selv i salget. Der er tid og plads til 
netværk, søgninger og rådgivning.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 13. maj 2018  kl. 12.00

Inspirationsforum for Detailhandelen
15. maj 2018  kl. 08.00-09.45 hos Hotel 
Randers, Torvegade 11, 8900 Randers.
Få input, inspiration og indsigt i 
fremtidens detailhandel. Hvad gør vi 
mentalt, hvad gør vi konkret for at sikre 
os glade, loyale kunder i en verden fuld 
af andre muligheder end at købe i en 
fysisk butik.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 11. maj 2018  kl. 08.00

Workshop Organisatorisk Robusthed
16. maj 2018  kl. 08.00-11.30  hos 
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Vær med på denne dag, hvor vi sætter 
fokus på begrebet „robusthed“. En 
dag med øvelser og oplæg, så vær 
indstillet på at deltage aktivt.
Målgruppe: ledere, HR-medarbejdere, 
arbejdsmiljøorganisation samt 
tillidsvalgte og løn/administration.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 14. maj 2018  kl. 11.00

Rådgivernetværk
23. maj kl. 07.30-09.30 hos 
Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 
1, 8960 Randers SØ.
Tema: netværk. Hvad kan det gøre 
for os, og hvordan virker det bedst? 
Derudover vil Sparekassen fortælle 
lidt om de øknomiske udsigter for den 
nærmeste fremtid.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk, 
senest 22. maj 2018  kl. 16.00
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Alle data er indhentet i perioden 
06.01.2018 - 23.03.2018
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdat. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S ELEKTRO-JØRGENSEN. 
RANDERS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 4,0 (4,1)
Resultat før skat 0,9 (0,8)
Egenkapital 3,5 (4,1)
Antal ansatte 7

AGKNORDIC A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 4,7 (5,0)
Resultat før skat 1,0 (1,5)
Egenkapital 2,1 (1,4)
Antal ansatte 15

APPLEJACK APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 4,7 (4,7)
Resultat før skat 0,3 (0,4)
Egenkapital 3,0 (3,1)
Antal ansatte 15

ASM-TOTALBYG APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,8)
Resultat før skat 0,3 (-0,5)
Egenkapital 2,9 (2,5)
Antal ansatte 7

AUTO-G. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 13,1 (12,9)
Resultat før skat 1,1 (1,2)
Egenkapital 7,0 (8,7)
Antal ansatte 35

BATCO NORDIC APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 2,7 (3,4)
Resultat før skat -0,1 (0,6)
Egenkapital 1,6 (1,9)
Antal ansatte 15

BUCHS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 16,8 (17,9)
Resultat før skat 2,9 (4,2)
Egenkapital 8,2 (8,0)
Antal ansatte 27

C.J. HVIDEVARESERVICE APS
Regnskabsafslutning 31-10-2017 
Bruttofortjeneste 11,4 (11,1)
Resultat før skat 1,0 (1,5)
Egenkapital 2,4 (3,0)
Antal ansatte 35

C&L TURNED PARTS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 10,7 (12,9)
Resultat før skat 0,7 (0,9)
Egenkapital 5,3 (4,8)
Antal ansatte 30

CENTERLAK APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 5,7 (4,4)
Resultat før skat 1,8 (1,0)
Egenkapital 2,5 (1,5)
Antal ansatte 15

DAHLITECH A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 14,3 (14,0)
Resultat før skat 0,5 (1,2)
Egenkapital 3,6 (3,7)
Antal ansatte 23

DAN-REHAB A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 

Bruttofortjeneste 5,4 (7,7)
Resultat før skat 1,8 (4,5)
Egenkapital 5,5 (7,0)
Antal ansatte 6

DANSK CARPORT SYSTEM A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,3)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 2,2 (2,3)
Antal ansatte 7

DANSK PARKERINGS SERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 2,5 (3,3)
Resultat før skat 0,0 (0,8)
Egenkapital 4,0 (3,9)
Antal ansatte 7

DINTANDLÆGE-HAVNDAL APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,9)
Resultat før skat 1,0 (1,1)
Egenkapital 0,9 (0,9)
Antal ansatte 7

DK-LOGIC APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,2)
Resultat før skat 1,5 (1,0)
Egenkapital 2,8 (2,1)
Antal ansatte 7

DOMINO MØBLER APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 13,3 (10,5)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 3,9 (3,9)
Antal ansatte 24

E.C. DIESEL-ELEKTRO A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,9)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,8 (0,9)
Antal ansatte 9

EDC ERHVERV DANEBO APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 5,8 (2,9)
Resultat før skat 3,3 (0,4)
Egenkapital 2,8 (0,7)
Antal ansatte 4

EDC ØNSKEBO A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat 0,3 (0,4)
Egenkapital 0,5 (0,2)
Antal ansatte 7

EJ RENGØRING APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,0)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 15

ELKA LABELS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,2)
Resultat før skat -1,0 (0,2)
Egenkapital 2,1 (3,9)
Antal ansatte 9

ENTREPRENØRFIRMAET 
KRC RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,9)
Resultat før skat 0,2 (-0,0)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 7

ERIK MORILD MØLLER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 2,7 (3,0)
Resultat før skat 1,0 (1,4)

Egenkapital 3,6 (3,9)
Antal ansatte 5

FIBERCON KOMPOSIT APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 20,4 (0,0)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 35

FOCUS MODULER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 17,3 (10,8)
Resultat før skat 3,3 (2,3)
Egenkapital 12,0 (4,6)
Antal ansatte 35

FÅRUP BETONINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 57,8 (52,8)
Resultat før skat 13,0 (9,7)
Egenkapital 18,4 (16,3)
Antal ansatte 85

H.S. 2000 APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste -0,0 (0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital 1,3 (1,4)
Antal ansatte 15

HELSTRUP DÆK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 5,8 (4,6)
Resultat før skat 1,2 (0,1)
Egenkapital 1,3 (0,4)
Antal ansatte 7

HORNBÆK PLASTINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 20,5 (18,9)
Resultat før skat 7,9 (7,1)
Egenkapital 18,5 (17,4)
Antal ansatte 28

J.H. STÅLINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 10,6 (12,5)
Resultat før skat 0,5 (1,8)
Egenkapital 1,6 (1,3)
Antal ansatte 25

JAGT- OG FISKERIMAGASINET. 
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,9)
Resultat før skat -0,8 (-0,9)
Egenkapital 1,4 (0,5)
Antal ansatte 7

JENS PIND APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,1)
Resultat før skat 0,3 (0,4)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 7

JYDSK FUGETEKNIK APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,8)
Resultat før skat -0,2 (0,1)
Egenkapital -0,1 (0,1)
Antal ansatte 7

LAMIPRO A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 15,8 (12,6)
Resultat før skat 2,9 (1,9)
Egenkapital 8,5 (6,2)
Antal ansatte 35

LITO TRYK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 9,4 (9,4)
Resultat før skat 1,4 (1,5)
Egenkapital 2,9 (2,5)
Antal ansatte 16

MALERFIRMA THAGE W. NIELSEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 13,5 (15,4)
Resultat før skat 0,3 (1,2)
Egenkapital 2,1 (3,4)
Antal ansatte 42

MALERFIRMA VILLY POULSEN APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,8)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 2,7 (2,5)
Antal ansatte 7

MALERFIRMAET KUSK & SØN A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,2)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,8 (0,8)
Antal ansatte 7

MTD PRODUCTS DENMARK APS
Regnskabsafslutning 31-10-2017 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,3)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 8

MUNCK KRANER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 4,5 (4,3)
Resultat før skat 0,9 (0,3)
Egenkapital 2,2 (1,8)
Antal ansatte 7

MY HOME 2 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 14,2 (12,2)
Resultat før skat 4,1 (4,2)
Egenkapital 12,5 (9,3)
Antal ansatte 35

MY HOME 3 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 9,3 (9,8)
Resultat før skat 2,0 (2,7)
Egenkapital 8,1 (6,6)
Antal ansatte 35

MY HOME 4 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 6,3 (6,0)
Resultat før skat 2,3 (2,6)
Egenkapital 7,3 (5,5)
Antal ansatte 15

MY HOME 7 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 7,6 (6,3)
Resultat før skat 2,5 (1,8)
Egenkapital 5,0 (3,0)
Antal ansatte 13

MY HOME 8 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,2)
Resultat før skat 0,5 (0,8)
Egenkapital 1,9 (1,5)
Antal ansatte 7

NORDIC DIGITAL LAB APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,7)
Resultat før skat -0,3 (-0,1)
Egenkapital 0,2 (0,4)
Antal ansatte 15

P. SØBY TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 2,0 (-0,4)
Resultat før skat -2,1 (-4,4)
Egenkapital -5,2 (-3,2)
Antal ansatte 7

PEDERSEN & NIELSEN 
AUTOMOBILFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
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Bruttofortjeneste 109,7 (104,0)
Resultat før skat 5,2 (4,9)
Egenkapital 45,9 (41,9)
Antal ansatte 200

PROJECTOR A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 23,7 (15,6)
Resultat før skat 5,3 (3,0)
Egenkapital 9,5 (7,1)
Antal ansatte 34

PROMAX INDUSTRIES APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 12,6 (14,9)
Resultat før skat 7,1 (10,1)
Egenkapital 21,8 (19,6)
Antal ansatte 7

PROVINSFORLAGET 
 MILJØKALENDERE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 6,9 (7,6)
Resultat før skat 0,9 (1,0)
Egenkapital 3,3 (5,5)
Antal ansatte 14

RADIO SKIVE APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 3,8 (3,6)
Resultat før skat 0,9 (0,8)
Egenkapital 2,3 (1,6)
Antal ansatte 7

RANDERS KEMISKE INDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 8,5 (8,4)
Resultat før skat 4,0 (3,5)
Egenkapital 6,9 (6,4)
Antal ansatte 10

RANDERS TEKNISKE 
FORRETNING A/S, RANDERS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 9,5 (9,7)
Resultat før skat 2,2 (2,6)
Egenkapital 9,6 (8,2)
Antal ansatte 15

RANLAK A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 2,2 (4,0)
Resultat før skat 0,2 (-0,9)
Egenkapital 0,6 (0,2)
Antal ansatte 7

RESTAURANT SKOVBAKKEN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 5,9 (5,7)
Resultat før skat 0,6 (0,6)
Egenkapital 5,3 (4,8)
Antal ansatte 13

RISSKOV REJSER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 16,0 (17,8)
Resultat før skat 2,3 (2,2)
Egenkapital 16,2 (15,3)
Antal ansatte 34

SAMSON APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 7,3 (6,4)
Resultat før skat 4,2 (3,3)
Egenkapital 4,4 (3,8)
Antal ansatte 10

SØSTRØM A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 13,1 (9,3)
Resultat før skat 1,0 (-1,8)
Egenkapital 2,5 (1,8)
Antal ansatte 29

TANDLÆGEHUSET I LANGÅ APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 3,1 (3,6)

Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital -0,7 (-0,9)
Antal ansatte 7

TJ VVS & BLIK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 3,3 (2,6)
Resultat før skat 0,9 (0,6)
Egenkapital 1,3 (0,7)
Antal ansatte 6

TOPPAC A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 44,0 (43,5)
Resultat før skat 28,0 (23,4)
Egenkapital 50,4 (44,6)
Antal ansatte 24

TRANSPORTCENTER GRENAA A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 7,3 (6,4)
Resultat før skat 1,5 (0,8)
Egenkapital 4,8 (2,8)
Antal ansatte 4

TØJHUSHAVENS BØRNEHUS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,2)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,6 (0,4)
Antal ansatte 7

TØMRERFIRMAET 
BAY & WANG APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 1,4 (2,0)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,4 (0,4)
Antal ansatte 4

VERNER HØJ MIKKELSEN 
OG SØNNER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 12,7 (13,3)
Resultat før skat 1,4 (2,4)
Egenkapital 11,3 (10,2)
Antal ansatte 35

VOGNMALEREN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 5,2 (5,0)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 1,6 (1,6)
Antal ansatte 10

VOGNSEN. RÅDGIVENDE 
 INGENIØRER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 12,1 (9,3)
Resultat før skat 4,1 (1,8)
Egenkapital 3,9 (2,1)
Antal ansatte 12

VON WOWERN 
EJENDOMSADMINISTRATION APS
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,1)
Resultat før skat 13,0 (3,3)
Egenkapital 35,3 (20,1)
Antal ansatte 7

Direktør Keld Bjerregaard, CO4 Maskinfabrik A/S

CO4 Maskinfabrik A/S
Bogensevej 9B,
8940 Randers SV

Regnskabsafslutning  30-9-2017

Bruttofortjeneste 9,2 (7,1)

Resultat før skat 1,8 (0,3)

Egenkapital 4,4 (3,5)

Antal ansatte 16
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Direktør og medejer Keld 
Bjerregaard er meget stolt 
over, at virksomheden har 
kunnet vokse med de 13 
medarbejdere, der alle har 
været ansat et godt stykke 
tid. „Vi har sammen ydet en 
ekstra indsats for at kunne 
løse opgaverne for såvel de 
faste som en hel del nye 
kunder over hele landet, der 
samtidig er spredt i mange 
forskellige brancher. Fore-
spørgsler fra de nye er både 
kommet på anbefalinger fra 
eksisterende kunder og fordi 
jeg har været ude og og banke 
på hos nogen i netværket. Jeg 
tror opgaverne kommer, fordi 
vi holder aftalerne. De nye 
kunder har alle ret travlt og er 
afhængige af at få det, de har 
bestilt, til tiden.

De gamle kunder er heldig-
vis ret trofaste, og vi har ikke 
mistet nogen af dem endnu 
på 10 år.“

Flere folk og nye maskiner
Keld forventer, at udviklin-
gen fortsætter, og det første 
halve år af det nye regnskab 
ser rigtig fornuftigt ud. „Vi 

kommer helt sikkert over 10 
mio. i bruttofortjenesten i 
år, og overskuddet vil stige 
tilsvarende. Tallene skal jo 
helst følges ad. Jeg regner 
også med, at der både skal 
ansættes et par folk mere og 
udskiftes nogle maskiner i 
nær fremtid.“

Siden 2013 er brutto-
avancen i forvejen næsten 
tredoblet til 9,2 mio. kr., med 
et efter-skat resultat i 2017 
på 1,4 mio. kr. Virksomheden 
har været Børsen Gazelle de 
seneste tre år.

Tre ejere
Keld ejer virksomheden sam-
men med Jon Andersen,der 
har ansvaret for spåntagning 
og kvalitetskontrol, og Bo 
Poulsen, der er chef for 
pladeafdelingen Virksomhe-
den har til huse i ca. 2000 m2 
egne lokaler på Bogensevej i 
Randers.

Jubilæum uden  
kundetab giver pote
Her i april er det 10 år år siden CO4 Maskinfabrik A/S 

blev etableret. Virksomheden er vokset støt i hele 

perioden og har kun mistet de kunder, der er gået 

konkurs. Specielt i 2017 er både bruttoavance og 

resultat forøget flot.
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