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LÜBKER - FOR ALLE DER ELSKER JUL
Lad os hjælpe med at skræddersy en uforglemmelig julefest. Vi er som altid imødekomne 
overfor ønsker til menuen. Ovenfor er forslag til en lækker julebuffet, som I kan nyde i vores 
hyggelige og stilfulde selskabslokaler. Vi kan også levere julemaden til jer, hvis I ønsker at hol-
de festen i egne lokaler. Kontakt os på tel. +45 3840 8000 eller på restaurant@lubker.com.

Paneret rødspættefilet med  
hjemmerørt remoulade

Æg og rejer med urtemayo  
og ørredrogn

Marineret sild med hjemmelavet 
karrysalat og smilende æg

Røget laks med spinatflan og 
semidried tomat

Flæskesteg med rødkålssalat 
og syltet græskar

Frikadelle med hjemmelavet 
rødkål og syltet agurk

Leverpostej med champignon, 
sprød panchetta og rødbede

Hønsesalat med syltede rødløg 
og sprød bacon

Glaseret skinke med grønkålssalat  
og æblekompot

Oksefilet med hjemmerørt remoulade,  
pickles og stegte løg

Andebryst med rødkålssalat og  
pastinakchips

Sylte med sennep og balsamico- 
bagte rødbeder

Vanilje panna cotta med kirsebær 
coulis og sprød nøddetuille

Fragilité kage med kirsebær 
ganache og amaretto fløde

Pr. kuvert 

 298,-
Min. 20 kuverter

Vælg imellem 8 
varianter inkl. dessert. 

4 stk. pr. kuvert

 215,-
 Min. 10 kuverter

Julesmørrebrød

Traditionel Julebuffet med et twist

Julebuffet og julesmørrebrød kan bestilles i november og december. Klip denne slip ud og brug som bestillingsliste

Lübker Lodge  |  Trent Jones Allé 3  |  DK-8581 Nimtofte  |  Tel. +45 3840 8000  |  restaurant@lubker.com
Lübker Square  |  Lübker Allé 123  |  DK-8581 Nimtofte  |  Tel. +45 3840 8000  |  restaurant@lubker.com

Marinerede sild med hjemmelavet karrysalat og syltede rødløg  *  Paneret rødspættefilet med hjemmerørt remoulade  

og citron  *  Fennikel gravad laks med sennepscreme  *  Citron/lime-marinerede rejer med urtemayo og æg   *   
Tarteletter med høns i asparges  *  Salat med rødvinsmarineret andebryst og hjemmelavet rødkål   *   
Æbleflæsk med citrontimian   *  Julemedister med sennep og syltede rødbeder  *  Glaseret skinke 

med appelsin/grønkålssalat og brunede kartofler   *  X-mas-braiserede svinekæber med stegte 

rodfrugter  *  Brie med druer, ristede nødder i ahornsirup og kanelsyltede brombær  *  
Ris a la mande med ristede mandler og lun kirsebærsauce  *  Brød, kiks og smør

mailto:restaurant@lubker.com
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At Danmark cykler mindre 

er en af årsagerne til at 

dansk cykelproducent også 

kigger mod udlandet. 

Økonomi- og eksportchef ved HF 
Christiansen A/S i Randers, Henrik 
Lunn Christiansen er sammen med 
sin bror og søster fjerde generation 
i virksomheden, hvor de assisterer 
faderen, adm. dir. Jørgen Christian-
sen. I et faldende dansk marked fik 
Henrik for syv år siden til opgave at 
starte eksport af cykler. 

„Vi er stærke på det danske 
marked, som er kendt for at være 
det stærkeste i verden,“ fortæl-
ler Henrik. „Men fortællingen om 
cykellandet Danmark klinger mere 
hult nu, hvor vi cykler mindre og 
mindre.“ Der er ikke én bestemt år-

sag til det, men Henrik peger på en 
række mulige. „Prioriteringen af ny 
mobil hvert andet år og ny bil nr. to 
betyder færre penge til cykler. Cur-
lingforældre kører hellere børnene 
end lader dem cykle, og nogle børn 
vælger løbehjul og andet frem for 
cyklen. Urbaniseringen og kortere 
afstande spiller nok også ind.“

Eksportplaner punkterede
Med luften langsomt sivende ud af 
det danske mar-
ked udviklede 
satsningen på 
det udenlandske 
marked sig nær-
mest som en 
punktering. „Vi etablerede for syv år 
siden datterselskaber i Tyskland og 
Sverige i sikker forvisning om, at det 
måtte være nemt at overføre vores 
position på det danske marked til 
udlandet. Men der tog vi godt og 
grundigt fejl.“

Tyskerne og svenskerne havde i 
forvejen cykler og sad ikke ligefrem 
og ventede på noget andet. „På et 
nyt marked skal du have noget, de 
ikke har i forvejen, og det havde vi 
ikke. Vi var verdensmestre i Dan-
mark og havde fokus på det danske 
marked, mens det ikke var en del af 
firmaets dna også at eksportere.“

Virksomhedens ni brands tæl-
ler blandt andet Centurion, MBK, 
Raleigh og Winther. Licenstyperne 

er forskellige – 
nogle er ejet, 
nogle fornyes 
kontinuerligt og 
nogle gælder 
i mange år. 

„Dengang var sortimentet større 
med mange modeller i hvert mærke, 
hvilket gjorde det umuligt at være 
relevant med et nyt mærke i et nyt 
land.“ 

For at blive i billedsproget trak 
man efter fire år den punkterede 

LUFTEN SIVER  
LANGSOMT UD AF  

CYKELLANDET

  PÅ ET NYT MARKED 
SKAL DU HAVE NOGET, DE 
IKKE HAR I FORVEJEN
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eksportdrøm hjem til Danmark og 
lukkede ned igen i de to lande. Ikke 
for at opgive eksporten men for at 
lappe/evaluere på, hvad der gik galt. 
„Vi har brugt meget tid på det, vi 
lærte i Tyskland, og på at kigge de 
enkelte mærker i øjnene. Mærkerne 
er nu skåret til og gjort skarpere, så 
det er nemmere at kommunikere ud, 
hvad vi har.“ Der 
må godt være 
overlap mellem 
mærkerne, men 
der satses også 
på individuelt 
design og pris.

Skynder sig langsomt i Sverige
„Det har været dyre, men ikke nød-
vendigvis spildte lærepenge. Havde 
det ikke fået os til at arbejde hen 
mod den nu meget skarpere profil 
på det danske marked, var vi på et 
tidspunkt måske løbet ind i proble-
mer på anden vis.“

Cirka samtidig som tilbagetræk-
ningen fra Sverige og Tyskland 
købte man svenske Unicykel. „Vi 
havde samarbejdet med dem, og de 
var kendte i Sverige og kunne noget 
af det, der ikke lykkedes for os som 
nye i landet.“ Og så oplevede HF 
Christiansen i Sverige et generelt 
skeptisk syn på danskere.

„Danskere er 
lidt for hur-
tige og lidt for 
smarte. Sven-
skerne ser os 
som nordens 
arabere, der 
som handels-

partnere godt kan finde på at snyde. 
Men trods alt minder Danmark og 
Sverige en del om hinanden, og 
svenskerne kan godt lide det, de ser 
i København/Danmark.“

Lige nu er der lukket helt ned for 
andre lande end Sverige. „Gennem 
vores velansete base i Sverige er 

strategien nu at klone mere og mere 
fra vores danske forretning ind i det. 
Vi føler os bedre rustet til at udvide 
eksporten – men skynder os lang-
somt. Vi holder fortsat 100 procent 
fokus på det nuværende, til vi er helt 
i land.“ 

I nogle lande kan man spare 
skatten ved at købe cykel gennem 
arbejdspladsen. „I Sverige får du 25 
procent tilbage ved køb af elcykel, 
og der sælges derfor 2-3 gange så 
mange som i Danmark. Vi har store 
forventninger til det fremtidige salg 
af elcykler og håber, at man også 
her hjemme får øjnene op for tiltag 
for at få Danmark tilbage på cyk-
lerne.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  VI FØLER OS BEDRE 

RUSTET TIL AT UDVIDE 

EKSPORTEN – MEN 

SKYNDER OS LANGSOMT

Økonomi og eksportchef Henrik Lunn Christiansen, HF Christiansen A/S
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TILFÆLDIGHEDER  
BAG SPÆNDENDE IVÆRKSÆTTERI

Medejer Joachim Kristensen, Device Intelligence ApS
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Virksomheden Device Intelligence ApS i 
Randers er stiftet og ejet af tre personer, 
der for ganske få år siden ikke kendte 
hinanden. Palle Bro og Jens Nygaard Jen-
sen ejer hver især også virksomhederne 
SmartHome og Comadan, mens Joachim 
Kristensen arbejder fuldtids i Device Intel-
ligence. Virksomheden deler lokaler med 
Comadan, og SmartHome lå indtil for et år 
siden lige i nærheden.

Mødtes på et smedeværksted  
og over hækken
„Jeg bor i Aalborg, og på et tidspunkt 
mødtes Palle og jeg i et smedeværksted 
i Pandrup, hvor vi hver især skulle have 
lavet nogle stumper,“ fortæller Joachim. 
„Vi faldt i snak, og 
han spurgte, om jeg 
kendte noget til sen-
sorer, da han havde 
fået en forespørgsel. 
Jeg kunne lave soft-
ware til dem.“

Senere gik Palle 
og Jens i hver sin virksomhed på Mes-
singvej i Randers og stillede storskrald 
ud til afhentning. „De faldt i snak over 
hækken og fandt ud af, at Jens kunne 
levere de sensorer, som Palle havde brug 
for. Og Palle vidste jo, at jeg kunne tage 
mig af softwaren.“ Det korte af det lange 
er, at adskillige snakke frem og tilbage 
og diverse forespørgsler fra kommuner 
tilsammen gjorde, at Device Intelligence 
ApS for to år siden var en realitet.

Det er primært Joachim der repræ-
senterer virksomheden, da Palle og Jens 
også passer deres egne virksomheder. 
Produktet hedder overordnet „Welfare-
Track“ og er kort 
fortalt løsninger til 
virksomheder og det 
offentlige, hvor data 
samles op og gøres 
praktisk anvendelig til 
brug for effektivise-
ringer og udvikling.

„I en virksomhed 
kan det eksempelvis 
være måling af, hvor 
ofte en loftlift kører og hvor mange meter 
båndet har kørt ind og ud for at tjekke, om 
det passer med det forventede.“

Data omsættes til værdi
Løsningen til at kunne måle det består af 
en fysisk sensor, kommunikationen der 
sender dataene til en cloudløsning samt 
softwaren, der opsamler data og sender 
videre til de relevante steder. „Har man i 
forvejen et system til dataopsamling, kan 
vi hjælpe med kommunikationen, så al 
data samles ét sted og bliver tilgængelig 
og brugbar.“

Det handler om at analysere og udnytte 
data optimalt, så det giver værdi i det 
daglige. „For os ligger der også en stor 
opgave i at gøre det forståeligt for andre, 
hvilke muligheder der ligger i at skabe 
værdi ud fra data.“ Indtil videre har indsat-
sen primært haft fokus på sundheds- og 
velfærdsteknologi i det offentlige, men 
inden sommerferien havde man også en 
snak med Erhverv Randers.

„De har introduceret os for virksom-
heder og kigger nu på muligheden for at 
starte et netværk i området.“

Netværket skal både bruges til erfa-
ringsudveksling og til at hjælpe hinanden 
videre. „Virksomhederne får nemmere 
adgang til at ride med på bølgen Industri 

4,0 – om digitalisering 
af produktionen og 
opsamling af data for 
at optimere produktio-
nen.“

Som eksempel 
nævner Joachim 
belastning af maskiner 

og det at få dem til at køre optimalt. Det 
kan blandt andet være i forhold til optimal 
udnyttelse af eventuelle solceller. „Er-
hverv Randers kigger nu både på interes-
sante virksomheder og på producenter/
leverandører som blandt andet os. Det 
næste bliver nok en åben invitation til at 
være med i netværket.“

Fordel med bred baggrund
I en række forskellige situationer er det 
bedre at bruge teknik frem for personer 
til at lave registreringer. „Der kan nemt 
opstå en kunstig situation, når en person 
skal lave målinger og/eller registreringer. 

Det giver et meget 
bedre billede, når det 
sker automatisk.“

En af de helt store 
udfordringer er at få 
andre til at forstå, 
hvad virksomheden til-
byder, og hvad det kan 
bruges til. „Det er en 
fordel for os, at vi har 
baggrund i forskellige 

brancher og ikke alene er IT folk med en 
god idé. Vi har både forståelse for, at det 
kan være svært at forstå – og baggrunden 
til at kunne sætte os ind i andres behov.“

Joachim siger, at interesserede net-
værksdeltagere allerede nu er velkomne 
til at kontakte Erhverv Randers og tilføjer 
med blink i øjet: „Det er mit klare indtryk, 
at Erhverv Randers har forstået vores 
koncept.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

En lille virksomhed så for to år siden dagens lys  

og er i dag inde i en spændende opbygningsfase.

  DET NÆSTE BLIVER 

NOK EN ÅBEN INVITATION 

TIL AT VÆRE MED I 

NETVÆRKET

  VI HAR BÅDE FORSTÅ

ELSE FOR, AT DET KAN 

VÆRE SVÆRT AT FORSTÅ 

– OG BAGGRUNDEN TIL AT 

KUNNE SÆTTE OS IND I 

ANDRES BEHOV
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EFTER VINDMØLLER 

KOMMER  

 FISK

Opdræt af fisk på land kan blive en lige 

så stor og bæredygtig forretning for 

Danmark som vindmøllerne.

Direktør Jens Petri Petersen, Wind Estate A/S
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Direktør i Wind Estate A/S i Ran-
ders, Jens Petri Petersen, har gjort 
salg af vindmøllestrøm til en både 
god og bæredygtig forretning. I en 
periode har han nu også arbejdet 
med fiskeopdræt, der i forhold til 
vindmøllerne går „mod strømmen“. 
Mens vindmøllerne startede på land 
og senere bevæ-
gede sig ud på 
havet, bevæger 
fiskeopdræt sig 
fra hav til land.

„Vi er blandt 
de største 
leverandører af strøm i landet og 
sælger eksempelvis tre gange så 
meget som Verdo i Randers,“ siger 
Jens Petri. „Ligesom det tog tid 
at etablere den danske vindmølle-
industri, kommer det også til at tage 
tid at udvikle den landbaserede 
produktion af fisk. Men jeg tror på 
det, og for hver gang man laver et 
nyt anlæg, sker der forbedringer.“

Mulighederne i nærområdet
I dag er Jens Petri med som 
investor og produktudvikler i anlæg 
i Hanstholm og i Hirtshals – og ar-
bejder med etablering af anlæg ved 
Thorsminde og Nexø. Forarbejdet til 
en lokalplan for et anlæg ved Grenaa 
er også godt på vej. „Grenaa er et af 
de bedre steder med god vandgen-
nemstrømning og et industriområde 
tæt ved havn og hav. Og der er 
generelt en meget positiv holdning 
til det i Norddjurs Kommune.“ 

Jens Petri forudser, at der skal 
arbejdes med lokalplanen frem 

til sommeren 2019 og 
håber, at etableringen 

af anlægget kan 
komme i gang i 

2020. „Det 
sværeste 

er mil-

jøgodkendelsen, uden at det dog er 
sværere i Grenaa end andre steder.“

Der forhandles for tiden med 
Norddjurs Kommune om køb af en 
grund. „Jeg håber, at en betinget 
købsaftale falder på plads inden jul. 
Betalingen sker, når alle aftaler er på 
plads. Det er normalt at handle på 

den måde, og vi 
skal være sikre 
på, at andre ikke 
køber grunden, 
mens vi arbejder 
på tilladelserne.“

I skrivende 
stund har Jens Petri ikke hørt politi-
kere i Syddjurs snakke landbaseret 
fiskeopdræt. „Jeg ved heller ikke, 
hvordan det er med forordninger 
og vandforhold ved Ebeltoft, men 
måske vi skulle se på det en dag.“ 
I Randers ser han ikke oplagte 
muligheder. 
„I dag renses 
vandet 75-80 
procent, men 
om ti år regner 
jeg med 98-99 
procent, så til 
den tid bliver det 
meget nemmere 
at finde egnede 
steder. Det er ganske enkelt en 
proces, vi bare skal igennem.“

Perspektiverne er enorme
Der går 1,1 kg foder til at lave 1 
kg fisk, hvilket er den suverænt 
mindste fodermængde ved opdræt 
af dyr og fugle. „Det er bæredygtig 
opdræt i drivhuslignende anlæg 
tæt på markederne, som betyder, 
at der ikke længere skal flyves fisk 
over så store afstande som i dag. 
Som vi kan lave tomater og agurker 
i Danmark, vil man også kunne lave 
koldvandsfisk i Dubai. I princippet 
kan vi lave alle verdens fisk på land 
i Danmark, og det har perspektiver, 
som ingen endnu rigtig har tænkt 
over.“

Når Jens Petri investerer i noget, 
skal det give mening – ikke kun 
økonomisk. „Det skal forandre og 
gøre en forskel som vindmøller og 
solenergi. Vi kan med fiskeopdræt 
tænke i helt nye baner i hele verden 
og flytte os fra et sted med et 
dårligt miljøindtryk til et sted med 
et godt. Man skal også kunne tjene 
penge på det – og det kan man.“ 
Han kunne derimod aldrig finde på 
at investere i kul- eller olieindustrien. 
„Det forandrer ingenting, uanset at 
jeg måske kan tjene på det.“

Medarbejderne til at passe anlæg-
gene på land hyres hovedsageligt 
i udlandet, da der ikke findes en 
uddannelse i Danmark. „Vi finder 
hovedsageligt medarbejdere i 
Norge, Spanien og Chile, da der 
kun er ganske få kompetente her i 
landet.“ Jens Petri siger, at det frem 

for en fiskeriud-
dannelse mere 
handler om at få 
etableret en linje 
på en landbrugs-
uddannelse.

Og så har han 
et stort hjerte-
suk. „Politikerne 
har over fire år 

tildelt havdambrug en kvote på 600 
tons – og kun 180 tons til landbase-
ret opdræt. At det mindst forure-
nende nedprioriteres handler nok til 
dels om politisk uvidenhed samt om 
lobbyistarbejde fra havdambrugenes 
side. Det giver bare ingen mening.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  DET HAR PERSPEKTI

VER, SOM INGEN ENDNU 

RIGTIG HAR TÆNKT OVER

  AT DET MINDST 

FORURENENDE 

NEDPRIORITERES 

HANDLER NOK TIL DELS 

OM POLITISK UVIDENHED
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Indehaver af Standleje ApS, Ulrik 
Jung i Hornbæk, har ikke mindre 
end ti veteranbiler og en ældre 
Harley i sin „lille“ samling. Den røde 
Ferrari kan nok få en og anden til at 
spærre øjnene op, og sådan er det 
med flere af køretøjerne. Ulrik viser 
et foto på mobilen af familien, der 
en solskinsdag sidder i en vejgrøft 
med madpakken – i selskab med en 
stor Morgan og Ferrarien.

Med Ferrari og Jeep til Skagen
Familien tæller Ulrik, Connie og tre 
børn, to piger og en dreng, hvoraf 
kun den yngste pige er hjemmebo-
ende. „Hun skal op til køreprøve på 
torsdag og har sagt, at den første tur 
skal være i Ferrarien,“ fortæller Ulrik. 
Connie deler bilinteressen og snup-

per også ture i en af bilerne, mens 
børnene har en Willys Jeep stående 
til fri afbenyttelse. „Så familieturen 
til Skagen foregår nogle gange i Fer-
rari og Jeep.“

Interessen for biler og motorcykler 
har Ulrik arvet fra faderen, og det 
startede med 
motorcykler, 
da Ulrik som 
18-årig udle-
vede sin første 
motoriserede 
drengedrøm 
– og købte sin 
første Harley. „Jeg skruer ikke, og 
jeg handler ikke. Drømmene er fuld-
endt, og jeg har nu de biler og den 
Harley, jeg ønskede mig og har ikke 
brug for flere. Nu skal jeg bare nyde 
det – nye biler siger mit intet.“ 

En schweizer kørte de første kilo-
meter i bilen frem til 2001, hvor den 
blev købt af en dansker og blev en 
af de måske 2-3 stykker af slagsen 
i landet. „Jeg tror dog, at min er 
den eneste, der er indregistreret på 
normal vis.“

En revisor fra Sjælland havde sat 
den til salg via en på Fyn, og det 
hørte Ulrik om fra en kammerat, der 
også havde en Ferrari. „Jeg havde 
længe været på udkig efter en, og 
den skulle være rød. Revisoren var 
blevet fejlopereret og endte i køre-

stol, så han ikke 
længere kunne 
køre i den, og 
det er nu et års 
tid siden, at jeg 
købte den.“

Der er lavet 
3.700 stk. af 

bilen fra 1984-89, og den er 100 
procent original og i helt unik stand. 
Det er i øvrigt samme model, som 
nogle nok husker fra TV-serien med 
„De uheldige helte“. Ulrik tænker 
slet ikke på, hvad Ferrarien må tabe 
i værdi for hver km, der kommer 
oveni de kun cirka 45.000 af slag-
sen. „Det er min passion, og den er 
købt for at blive brugt – og det bliver 
den.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Muligheden for at leve drenge

drømmene ud på to og fire hjul 

udnyttes til fulde.

DRØMMENE HAR FÅET HJUL PÅ

  DRØMMENE ER FULD

ENDT, OG JEG HAR NU DE 

BILER OG DEN HARLEY, 

JEG ØNSKEDE MIG
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Danmarks bedste frugtvin
Cold Hand Winery er for fjerde gang blevet hæd-
ret som producent af Danmarks Bedste Frugtvin, 
denne gang med deres pære-eiswein, der blev 
valgt blandt 62 andre frugtvine. Eiswein fremstil-
les ved at udvinde sirup af frugtsaften, der har 
været nedfrosset til minus 40 grader, og som der-
efter gærer af sit eget sukkerindhold. Vinen lagres 
herefter i et år. Bag uddelingen stod Foreningen 
Dansk Vin og i alt 258 forskellige vine deltog.

Regionshospitalet åbner Akut Hjerteklinik
Regionshospitalet har åbnet en Akut Hjerteklinik, 
der skal undersøge og behandle akutte syge 
borgere med mistanke om hjertesygdomme. 
Klinikken skal sikre borgerne en god og hurtig 
behandling uden unødig indlæggelse. „Vi ser frem 
til at åbne Akut Hjerteklinik, hvor vores hjerteme-
dicinske læger og sygeplejersker står klar til at 
tage imod borgere, der pludseligt oplever akutte 
hjerteproblemer. I klinikken undersøger vi, om vi 
kan give borgerne den nødvendige behandling 
på stedet, eller om de har brug for indlæggelse,“ 
siger overlæge Liv Gøtzsche, Akut Hjerteklinik på 
Regionshospitalet Randers.
„Vi forventer, at de fleste akutte syge borgere 
med mistanke om hjertesygdom nu vil kunne 
gå direkte i Akut Hjerteklinik i stedet for at blive 
indlagt på hospitalet,“ fortæller Thomas Clausen, 
praktiserende læge hos Lægerne Tronholmen i 
Randers.

Ny ehandelsuddannelse
Den socialøkonomiske virksomhed Humanta 
udbyder i samarbejde med Dania en ny akademi-
uddannelse med titlen E-handels Webshop-
master. Uddannelsen tilbydes både i Randers, 
Viborg og Horsens og den løber over seks uger. 
Den er opdelt i forskellige blokke, med hver deres 
fokusområde; oprettelse af en webshop, økonomi 
& logistik, projektledelse, digital markedsføring, 
analyser og jura. Der afsluttes med eksamen og 
uddannelsen tager afsæt i faget E-handel fra aka-
demiuddannelsen i Salg og markedsføring.

Danmarks flotteste college indviet
Det er lyst, og det er lækkert. 60 møblerede 
dobbeltværelser med eget bad og toilet – og 
ikke mindst rigeligt med stikkontakter til de unge 
gæsters mobile gadgets. Dertil indbydende fæl-
lesarealer med tekøkken, lækker lounge og stor 
tagterrasse. Sådan lyder opskriften, hvis man vil 
skabe et elevhotel anno 2018.
„Jeg taler hver dag med virksomheder og mestre, 
som kæmper for at få kvalificeret arbejdskraft for 
at kunne følge med de fyldte ordrebøger. Jeg er 
overbevidst om, at med byggeriet af så flot et 
elevhotel, har Tradium taget et stort ansvar for at 
give de unge de bedste betingelser under deres 
uddannelse. Det er virkelig et fysisk bevis på, at 
I gør noget for at gøre det attraktivt at tage en 
erhvervsuddannelse. Der kan ikke gøres nok for 
at vende udviklingen. Tradium viser vejen, og alle-
rede har gjort ord til handling,“ sagde formand for 
DI Randers-Norddjurs Per Hastrup i forbindelse 
med indvielsen.

Ferrari GTS 328
Produktion: 1987 
Topfart: 280 km/t
Acceleration: 0-100 km/t på seks sekunder
Teknik: 286 hk
 8 cyl.
 3,2 l motor med direkte indsprøjtning
 5 gear

www.randersbiz.dk · okt/nov 2018
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BANKEN SPØRGER IND TIL  

 DINE DRØMME

Erhvervskundechef Henrik Christiansen, Jutlander Bank
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Det spørgsmål stillede Jutlander 
Bank i en omfattende kundeunder-
søgelse tidligere i år. Og kundernes 
svar var entydige: De vil gerne 
fortælle om deres drømme. Også 
dem, som kunden måske ikke selv 
helt tror på, kan gå i opfyldelse. Det 
har erhvervskundechef i Jutlander 
Bank på Østervold i Randers, Henrik 
Christiansen, et godt eksempel på.

Erhvervskunde  
realiserer drømmen
„En af mine selvstændige erhvervs-
kunder fortalte om en drøm om at 
købe en sejlbåd, tage sine to børn 
ud af skolen og rejse væk i to år 
sammen med familien,“ fortæller 
erhvervskundechef Henrik Christian-
sen. „Vi har sammen arbejdet med 
det, og i sommer købte han båden, 
så det nu bare er et spørgsmål om 
tid, før han „hæver udbyttet“ af den 
drøm, han gik i banken med.“

Huset er sat til salg, og en lejlig-
hed er udset som bolig ved hjem-
komsten. „Bliver huset ikke solgt, 
har vi en plan B om udlejning. Der 
er faktisk noget mere forberedelse 
ved sådan en 
tur, end man 
umiddelbart 
skulle tro, og 
forventningens 
glæde har noget 
bedre vilkår med 
det økonomiske 
på plads.“

Danmarks mest personlige
Jutlander Bank har som mål at 
være Danmarks mest personlige og 
Danmarks mest tilgængelige bank, 
og til det personlige hører også det 
at turde udfordre kunderne og forstå 
at lytte.

For nogle idéer, ønsker og drøm-
mes vedkommende kan det nemlig 

være rigtig sundt, at en bankrådgiver 
også tør stille spørgsmål. Selv om 
også erhvervs-
kunder har 
drømme, hand-
ler det selvfølge-
lig ikke alene om 
dem, men i høj 
grad også om 
det bankfaglige 
som strategier og handleplaner, der 
har fremtiden til fælles med drøm-
mene.

200 rådgivere uddannes
En løbende bankfaglig uddannelse 
er en naturlig del af et ansættelses-
forhold. Men fra oktober i år og frem 
til sommeren 2019 investerer Jutlan-
der Bank også både økonomisk og 
tidsmæssigt i et andet uddannelses-
forløb af samtlige 200 rådgivere og 
50 chefer og ledere.

„Det handler om kundekontakt og 
servicering af kunderne – og blandt 
andet det at kunne tackle at spørge 
ind. Vi skal selv have et åbent sind, 
og vi skal hjælpe kunderne til også 
at åbne op for tanker og drømme,“ 

siger Henrik 
Christiansen. 
Her, som i 
mange andre 
sammenhænge, 
indgår ordet 
„åben“.

„Ordet 
„åben“ er bare 
så fantastisk, at 

vi nu har tilføjet det i bankens logo. 
Helt i ordets ånd trækkes medarbej-
derne ud af den daglige rutine for at 
få sat handling på alle de mange ord, 
vi arbejder med i vores strategiplan. 
Banken udvikler sig hele tiden som 
arbejdsplads, og jeg er sikker på, at 
både ansatte og kunder får glæde 
og gavn af den nye læring.“

Du ringer til et menneske
Som en naturlig det af målet om 

at være den 
mest tilgænge-
lige bank, får 
kunderne både 
mail og mobil-
nummer til den 
enkelte medar-
bejder. 

„Vi har ikke robotter til at tage 
telefonen, og er en medarbejder 
optaget, er der mulighed for at blive 
stillet om til en anden. En optaget 
mobil stiller dog ikke om, men vi rin-
ger tilbage, så snart det er muligt.“

At telefonen bliver taget, når man 
ringer, er ikke en selvfølge alle ste-
der. „Det gav faktisk en ny kunde, at 
vi tog telefonen, da han ringede. Det 
var en håndværker med tre ansatte, 
og det betød meget for ham ikke 
at skulle vente ved telefonen, da 
han stod ude på en arbejdsplads. 
På grund af travlhed ville han gerne 
mødes efter fyraften, så vi kørte ud 
til ham en aften kl. 19.30, og det 
havde han aldrig oplevet før.“

Oftest foretrækker erhvervsdri-
vende at mødes i dagtimerne men 
giver alligevel udtryk for, at det 
betyder noget at vide, at det også 
er muligt på andre tidspunkter. Det 
gælder også for privatkunder, at mø-
der kan foregå når det passer bedst 
– i banken eller hjemme ved kunden. 

„Ikke mindst husbyggere og 
småbørnsfamilier er glade for 
aftenbesøg. Vi kommer generelt 
rigtig gerne ud, da det også giver 
os noget at se både hvem og hvad, 
og vi snakker gerne om andet og 
mere end renter og gebyrer,“ siger 
erhvervskundechefen i Jutlander 
Bank på Østervold i Randers.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

„Hvordan vil du opleve det, hvis din bankrådgiver 

spørger ind til dine drømme?“

  VI SKAL SELV HAVE ET 

ÅBENT SIND, OG VI SKAL 

HJÆLPE KUNDERNE TIL 

OGSÅ AT ÅBNE OP FOR 

TANKER OG DRØMME

  VI KØRTE UD TIL HAM 

EN AFTEN KL. 19.30, OG 

DET HAVDE HAN ALDRIG 

OPLEVET FØR
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Mens den krævede investering i 
køreuddannelser ikke er særlig stor, 
er udbyttet af tidssvarende kurser og 
uddannelser til gengæld stort for både 
arbejdsgiver og chauffør/medarbejder. 
Nogle kurser er der lovkrav om, og 
nogle kurser er det bare godt at have. 
„Dem der er bedst klædt på og yder 
den bedste kvalitet, 
er også dem, der 
stadig kører, når 
markedet er pres-
set,“ siger virksom-
hedskonsulent ved 
Tradium, Niels Erik 
Nielsen.

„Opmærksom-
hed på og forstå-
else for kvalitet og service er en del af 
den kørekultur, der ligger til grund for 
uddannelse og opkvalificering. Eksem-
pelvis kan et ekstra kursus og løbende 
opfølgning på energirigtig kørsel og 
trafikal adfærd spare brændstof og 
sikre færre uheld.“

Niels Erik siger, at store virksomhe-
der specifikt efterspørger chauffører, 
der kører økonomisk og undgår skader. 
„Efteruddannelse er god kultur og gør 
det samtidig nemmere at fastholde 
medarbejdere.“

Certifikat til teleskoplæsser er nu
En uddannelse ved Tradium med sær-
ligt fokus lige nu handler om teleskop-
læssere. Fra januar er det ikke længere 
nok til sådan en at have certifikat til 
gaffeltruck – men et lovkrav at have 
teleskoplæssercertifikatet. „Frem til 
årsskiftet kører vi kurser hver uge skif-
tevis i henholdsvis Randers og på Ring 
Djursland, og du skal nok ikke vente alt 
for længe med tilmelding for at kunne 
være sikker på at få certifikatet inden 
årsskiftet.“

Travlhed på arbejdspladserne går må-
ske lidt ud over motivationen til at tage 
på kursus. „Alligevel er det en rigtig 
god idé at tage det nu, da der efter ja-
nuar bliver længere 
mellem kurserne.“ 
Kurset indbefatter 
alle almindelige 
typer teleskoplæs-
sere – de små til 
paller m.m., de lidt 
større, der kan lidt 
mere – og de store 
med drejekrans. 
„Det handler om at sikre sikkerheden i 
hverdagen.“

Sikring af færdigheder og forståelse
Generelt gælder det for alle AMU-kur-
serne om at sikre både færdigheder og 
forståelse for faget. „Det handler ikke 
om „masseuddannelse“ og udenads-
lære. Kursisterne lærer og forstår, så 

de efter bestået kursus sagtens kunne 
bestå prøven igen senere. De lærer at 
bruge indersiden af hovedet og vurdere 
situationen.“ Det gælder også ved 
kørekort til lastbil og busser.

„Vi har biler med det absolut hot-
teste på markedet og en spritny bus, 
som vi også tilbyder påhængskørekort 

til.“ Har du kørt 
lastbil længe og 
for mange år siden 
også erhvervet 
kørekort til bus, må 
du køre bus privat, 
men skal op til 
teori- og køreprøve 
for at få erhvervs-
kørekort til den. 

„Der er ikke krav til også at have køre-
tid, men vi anbefaler, at der suppleres 
med tre ugers teori- og køretræning.“

Køreuddannelse kan også være 
vejen til et arbejde, uanset om det 
handler om lastbil, bus eller teleskop-
læsser. 

Nye jobmuligheder opstår
„Vores kørelærere er engagerede 
faglærere med kontakt til virksomhe-
derne og god mulighed for at skaffe 
praktikpladser. Vi gør rigtig meget for 
at hjælpe med at finde et job, og i langt 
de fleste tilfælde lykkes det – ofte i 
samarbejde med Jobcentret, men 
også jævnligt via vores netværk. Viser 
kursisten god vilje under uddannelsen, 
er det forholdsvis let for os at gå ud til 
en arbejdsgiver og præsentere pågæl-
dende. Det resulterer oftest i et praktik-
forløb eller fast ansættelse.“

Efter at 40 arbejdsledige havde 
udtrykt interesse for et kursusforløb, 
startede kurset op efter sommerferien 
med 26 deltagere. „Allerede nu har 
tolv af dem fået arbejde – de fleste ef-
ter en snak med Jobcentret og besøg i 
en virksomhed. Og viser det sig, at en 
person måske er bedre til taxa end til 
lastbil, så går vi efter det.“ Når beho-

vet er der, er man 
klar til at gentage 
kurset.

„Generelt er 
der ved mange 
virksomheder ikke 
tradition for efter-
uddannelse, men 
der er en grund til, 
at især de store 

vognmandsfirmaer sender chauffø-
rerne på efteruddannelse. Det handler 
både om service, sikkerhed og tryghed 
– og om fastholdelse af medarbej-
derne. Du kan eventuelt starte med at 
tjekke prisen ud, for efteruddannelse er 
faktisk ret billigt.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Danske vognmænd bliver ikke bedre af 
bedre løn – men af bedre uddannelser.

  EFTERUDDANNELSE 

ER GOD KULTUR OG 

GØR DET SAMTIDIG 

NEMMERE AT FASTHOLDE 

MEDARBEJDERE

  DER ER EN GRUND 

TIL, AT ISÆR DE STORE 

VOGNMANDSFIRMAER 

SENDER CHAUFFØRERNE 

PÅ EFTERUDDANNELSE
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BÅDE KRAV OG  
KULTUR TALER FOR 

KØREUDDANNELSER

Virksomhedskonsulent Niels Erik Nielsen, Tradium
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DET HANDLER OM  

SIKKERHED I ØJENHØJDE

At sikkerhedssko for nogle 

forekommer mere oplagt 

end sikkerhedsbriller er 

måske en tanke værd.

Optiker Hans Præst, Louis Nielsen
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Missionen for både sikkerhedssko 
og sikkerhedsbriller er at forebygge 
alvorlige følger af uheld og ulykker, og 
for optiker ved Louis Nielsen i Randers, 
Hans Præst, er der ingen tvivl om prio-
riteringen. „Selv 
om jeg erkender at 
være præget af mit 
fag, vil jeg allige-
vel mange gange 
hellere miste en tå 
end miste synet.“

Det er dog hans 
fornemmelse, at 
udbredelsen af 
sikkerhedssko er langt større end af 
briller. „Du tager sikkerhedssko på, når 
du udsætter dig selv for en risiko. Og 
færdes man steder med risiko, gælder 
risikoen i langt de fleste tilfælde også 
for øjnene.“

Sikkerhedsbriller  
til hele produktionen
Ved Vestas i Hammel er der stort fokus 
på sikkerhed. Bilerne på P-pladsen skal 
bakkes ind, op på trapperne SKAL man 
holde ved gelænderet. „Det er faktisk 
fyringsgrundlag at gå på trappen uden 
at holde ved.“

For ikke så længe siden blev der på 
virksomheden udstedt et straks påbud 
om, at alle medarbejdere i produktio-
nen i Hammel skulle bære sikkerheds-
briller.

„Vestas havde i forvejen en er-
hvervsaftale ved os, og efter aftale 
med vores erhvervsafdeling påtog vi os 
her i Randers opgaven med at sørge 
for briller til de 6-700 medarbejdere.“ 
Der var sat en datofrist for briller til alle, 
så opgaven var af et andet omfang end 
normalt.

„For ikke at 
belaste personalet 
unødigt, tog jeg 
opgaven på mig 
sammen med 
min partner her i 
butikken, Ruben.“ 
Normalt kommer 
medarbejderne til 
butikken, men i 
dette tilfælde valgte man at flytte butik-
ken ud til kunden. „Både Ruben og jeg 
er optikere, og vi lejede det nødven-
dige udstyr og rykkede ud til Vestas 
med både vores udvalg af briller og 
udstyr til synsprøver, og det var godt 
nok lidt af en opgave – men også rigtig 
spændende.“

På Vestas arbejdes der i døgndrift, 
så det skulle passe med at være der, 
når medarbejderne var. „I otte dage 
mødte vi ind i Hammel kl. cirka 5.30 og 
startede med natholdet – og derefter 
dagholdet fra kl. 7 til 16 + natholdet 
fra kl. 14.“ Klokken 16 tog de to sig en 
pause, til de igen servicerede med-

arbejdere fra kl. 21 til midnat. „530 
medarbejdere ønskede en synsprøve, 
og til dem lavede vi knap 500 briller, 
mens de øvrige fik briller uden korrek-
tion.“ Der er forskellige materialer til 

forskellige arbejds-
funktioner, hvor 
nogle har mest 
brug for brudsikkert 
materiale, mens 
andre briller mest 
skal tage hensyn til 
kemikaliesikring.

Cirka 14 dage 
senere brugte 

Hans og Ruben tre dage ved Vestas 
til at tilpasse brillerne til hver enkelt 
medarbejder. „Det kræver også noget 
af virksomheden og af medarbejderne, 
når der pludselig skal bæres briller hele 
tiden.“

Nemt og enkelt via hjemmesiden
Hans har en klar fornemmelse af, at en 
del virksomheder ikke i samme grad 
tænker på sikkerhed i forbindelse med 
medarbejdernes syn. „En gnist i øjet er 
jo langt fra noget særtilfælde, og vi kan 
fortælle om regler og krav – og løse 
opgaverne med både sikkerhedsbriller 
og/eller skærmbriller.“

Louis Nielsen kæden med 75 
butikker spredt rundt i landet har en er-
hvervsafdeling til at lave aftaler med de 
større kunder fra 50 medarbejdere og 
op. „Men opgaverne udføres via butik-
kerne, og for alle mindre virksomheder 
er det nemt at gå ind på hjemmesiden 
og udfylde og printe en rekvisition til 
butikken, og man kan selvfølgelig også 
ringe til os først.“

Der laves en kontrakt med virksom-
heden, så bestilling af briller derefter 

foregår nemt og 
enkelt via hjem-
mesiden – ud fra 
den gældende 
ramme og de typer 
af briller, der er 
aftalt. „Medar-
bejderen kommer 
så ind til os og får 
lavet synsprøve. I 

modsætning til de fleste andre optikere 
måler vi også trykket i øjet og tjekker 
for grå og grøn stær og forandringer 
m.m.“ I nogle tilfælde kan man på den 
måde eksempelvis opdage en eventuel 
tumor i hjernen. „Faktisk har 14 perso-
ner siden 2015 reddet livet, efter at en 
sygdom er opdaget i tide i en af vores 
butikker.“

En aftale er gældende, uanset hvil-
ken butik, du besøger. „Medarbejdere 
omfattet af en erhvervsaftale får også 
30 procent rabat ved køb af private 
briller.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

DET HANDLER OM  

SIKKERHED I ØJENHØJDE

  VI KAN FORTÆLLE OM 

REGLER OG KRAV – OG 

LØSE OPGAVERNE MED 

BÅDE SIKKERHEDSBRILLER 

OG/ELLER SKÆRMBRILLER

  MEDARBEJDERE OM

FATTET AF EN ERHVERVS

AFTALE FÅR OGSÅ 30 

PROCENT RABAT VED KØB 

AF PRIVATE BRILLER
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RANDERS PASSER LIGE TIL 

VOLDSOM 
VÆKST
Virksomhed i rivende udvikling 

valgte for et år siden at 

placere en af sine 

afdelinger i Randers.

Markedschef Jesper Højmark Pedersen, BILA A/S
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Robotter er en del af BILA’s DNA, 
men virksomhedens generelle 
forretningsgrundlag er produktopti-
mering, hvor robotter nogle gange 
indgår i løsningen – og andre gange 
ikke. „Det handler om at gøre Dan-
mark konkurrencedygtig, og dem 
der automatiserer, er også dem, der 
overlever,“ siger markedschef ved 

BILA A/S, Jesper Høj-
mark Pedersen. 

„At flere og 
flere virksom-
heder tager 
opgaver 
tilbage fra 
udlandet 
sker ikke 

på grund af 
lave time-

lønnin-
ger, 

men på grund af gode effektivise-
ringsløsninger – og de tjener flere 
penge ved det.“ 

Væksten kræver  
nye medarbejdere
BILA afdeling for Food & Dairy flyt-
tede for et år siden fra Hinnerup til 
Randers og har 
15 medarbej-
dere tilknyttet. 
„Vi har allerede 
været nødt til at 
udvide lejemå-
let. Det næste 
års tid kan vi 
være her, men 
vi har lovning 
på at kunne leje 
endnu mere.“ Virksomheden væk-
ster 25 procent om året, og medar-
bejderstaben i de danske afdelinger 
er på tre år fordoblet til nu 350 
medarbejdere.

„Det kommer til at gå endnu 
stærkere i de kommende år, og det 
er helt afgørende for os også at se 
på, hvordan vi sikrer de nødvendige 
medarbejdere. Vi har valgt Randers 
tæt ved motorvejen, da belig-
genheden her er perfekt for både 
nuværende og kommende medar-
bejdere.“ At det også er tæt på to 
store kunder, 
Danish Crown 
og Tulip har ikke 
været afgørende 
– men et ekstra 
plus.

Afdelingen 
i Randers har pri-
mært brug for ingeniører, program-
mører og maskinmestre. „Nogle af 
medarbejderne her kan også være 

tilknyttet andre afdelinger og 
have arbejdsdage der.“

Masser af udfordrende  
og spændende opgaver
Ud over Skandinavien er BILA 
ikke opsøgende i andre lande 
men følger med kunderne ud og 
har på den måde opgaver i store 
dele af verden. „Vi har for nylig 
været med i et stort projekt til 
kyllingeproduktion i Polen, hvor 
de har samme udfordringer 
som os med at skaffe arbejds-
kraft. Når selv Polen automati-
serer, skal vi bare være endnu 
skarpere til det her i landet.“

Den senest ankomne 
medarbejder har været ansat 
en måned og kommer lige fra 
maskinmesterskolen. „Jeg er 
godt nok imponeret over, hvor 

godt både ingeniør- og maskinme-
sterskolen klæder de unge på, og vi 
lærer nu selv vores unge medarbej-
der op til at blive projektleder.“ 

Jesper er lige nu på udkig efter 
yderligere to projektledere. „Vores 
projektchef har netop været på 
Maskinmesterskolen i Aarhus for at 

fortælle om mu-
ligheden for at 
få praktikplads 
ved os. Det går 
bare stærkt, og 
vi har masser 
af udfordrende 
og spændende 
opgaver – også 
til de nyuddan-
nede.“

Samarbejder om  
at lave strategien
BILA blev grundlagt i 1988 af thybo-
erne Per Bisgaard Sørensen og Jørn 
Larsen, og samme år rykkede de 
ind i den nyetablerede Morsø Food 
Park. I dag foregår produktionen 
i 6.000 m2 på Mors. „Virksomhe-
den blev på et tidspunkt solgt til et 
investeringsselskab, som ikke rigtig 
fik noget ud af det, hvorefter Pers 
lillebror, Jan, købte det og i dag 
ejer 70 procent. Jan har et kæmpe 

drive 24 timer i 
døgnet, og siden 
han kom til, er 
det bare gået 
stærkt.“

At være privat-
ejet ser Jesper 
som en stor 

fordel. „Det er bare anderledes at 
være sig selv, hvor der ikke er langt 
fra tanke til handling. Vi har bredt os 
til nye områder med blandt andet 
virksomhedsopkøb, forskellige sam-
arbejder, forhandling af robotter og 
Industri 4.0 – opsamling af data.“

Fra at være maskinbygger går 
BILA i stadig højere grad også ind 
som den partner, der hjælper og 
samarbejder med virksomhederne 
om at gøre dem klar til at møde 
fremtiden på fremtidens vilkår. „En 
del virksomheder får måske løst 
nogle enkeltproblemer/-opgaver 
– men mangler en automatiserings-
strategi, da der ikke er tid eller 
overskud til at tænke en generel 
optimering. Det giver rigtig god 
mening sammen at lave en optime-
ringsstrategi, hvor vi med mange 
øjne ser ud i fremtiden og finder de 
bedste løsninger.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  DET GÅR BARE 

STÆRKT, OG VI HAR MAS

SER AF UDFORDRENDE OG 

SPÆNDENDE OPGAVER 

– OGSÅ TIL DE NYUDDAN

NEDE

  DET GIVER RIGTIG 

GOD MENING SAMMEN AT 

LAVE EN OPTIMERINGS

STRATEGI
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På anden dagen i det kommende år er det 40 år siden, 
at adm. direktør i Risskov Rejser i Randers, Annelise 
Dam Larsen, startede som elev i rejsebranchen. Siden 
da har hun rejst i både branchen og i verden og har 
med undtagelse af bogholderiet været omkring alle 
facetter i rejsebranchen – i næsten 20 år med titel af 
adm. direktør.

„Jeg blev af en kollega i branchen opfordret til at 
kigge nærmere på stillingen her i Randers, og resultatet 
blev, at jeg startede som adm. 
direktør i februar 2008,“ fortæl-
ler Annelise. Hun arbejdede 
inden da i Holstebro, og som 
dengang bor hun også i dag 
sammen med manden i Haderup mellem Holstebro og 
Viborg.

Relativt ukendt erhvervsleder i Randers
Nøglen sættes i bilen lidt efter kl. 7.30 hjemme i Ha-
drup, så Annelise kan være fremme i Randers og klar til 
dagens arbejde kl. 9. „Jeg bruger tiden i bilen til at lade 
tankerne flyve, koble af, tænke på dagen der kommer 
– og hjemover på dagen der gik. Det er mit frirum, hvor 
der også dukker mange gode idéer op.“

Annelise betegner sig selv som en relativt ukendt 
erhvervsleder i Randers og har det fint med det. „Jeg 
bruger byen og handler i butikkerne i hverdagene, men 
fritiden tilbringer jeg hovedsageligt på min hjemegn.“

Klokken sniger sig nemt hen mod 19, før bilen efter 
en arbejdsdag i Randers igen holder hjemme i indkørs-
len. „Jeg forsøger dog at have 
en ugentlig hjemmearbejdsdag, 
men decideret fritid har jeg ikke 
specielt meget af.“ En ugentlig 
tennisaften både sommer og 
vinter, gymnastik om vinteren 
og masser af gåture holder 
formen og fysikken ved lige. Og så er hun og manden 
fælles om at passe det store hus og den store have – 
lige som de også har rejseglæden til fælles og ofte er af 
sted sammen – altid med en bog i kufferten.

„Vi har fem produktchefer ansat til at lave vores 
rejser, men jeg har set og rejst meget og sparrer meget 
med dem om sammensætningen og udviklingen af 
rejserne.“ Det bliver til 40-50 rejsedage om året, og i 
embeds medfør handler det blandt andet om at kvali-
tetstjekke vores produkter og besøge messer.“

Professionelle øjne med på alle rejser
Risskov Rejser har specialiseret sig i rundrejser med 
danske rejseledere og har knap 90 forskellige rundrej-
ser med indhold af kultur og natur m.m. „Det er vigtigt 

for os, at vi har høj kvalitet af både hoteller, busser og 
indhold i rundrejserne med nogle af landets bedste 
rejseledere.“ Ud over rundrejserne laver rejseselskabet 
individuelle rejser til Australien, New Zealand, USA og 
Canada. 

„Vi har også kontor i København, for at være tæt på 
kunderne i Østdanmark, men det gør os også i stand 
til at rekruttere specialister uden for Randers. Af de 40 
på lønningslisten, arbejder godt 30 her i Randers, og 

så har vi desuden 60-70 free-
lance rejseledere. Vi tager 
løbende praktikanter 
ind her i Ran-
ders, og en 

del af dem har fået fastansættelse. 
Vi har et rigtigt godt samarbejde 
med Randers Kommune, og 
21. november får vi overrakt et 
CSR-certifikat af kommunen for 
vores indsats på området.“

Annelises seneste rejse 
var til Andalusien i september 
sammen med manden. Der 
havde hun ikke været før. „Det 
var en kombineret privat og 
arbejdsrejse men i høj grad med 
de professionelle øjne på. Det 
kan jeg slet ikke lade være med 
og skelner generelt meget lidt 
mellem arbejde og fritid – mit ar-

bejde er 
også min 
hobby. 
Næste 
rejse er 
til messe 
i London 

i november, og planen er at 
deltage på en af vores nyeste 
rundrejser til Sydamerika i 
marts sammen med min 
mand.“

Og så er der ferieturene 
til Tyrkiet. „Vi har hus og 
båd i Tyrkiet og rejser 
gerne derned to-tre gange 
om året, hvor i hvert fald 
sommerferien helst tilbrin-
ges på vandet.“

Mogens Greve,  
mogens@mercatus.dk

Kombinationen af rejselyst og titel som direktør 

i et rejseselskab er slet ikke så dårligt et match.

  DECIDERET FRITID HAR 

JEG IKKE SPECIELT MEGET AF

  VI HAR HUS OG BÅD I TYR

KIET OG REJSER GERNE DER

NED TOTRE GANGE OM ÅRET
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 AT REJSE  
 ER AT LEVE  
– OG AT ARBEJDE

Adm. direktør Annelise Dam Larsen, Risskov Rejser
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Nilfisk A/S
Formand for Verdos besty-
relse Torben Høeg Bonde 
er tiltrådt som Global CIO 
for Nilfisk med ansvar for 
den overordnede it-strategi, 
udvikling og drift på tværs af 
Nilfisk’s 45 salgsselskaber. 
„Det var en mulighed, jeg ikke 
kunne lade passere. Nilfisk 
er et stærkt brand med en 
arv fra 1906. Men samtidig 
har virksomheden indledt en 
meget ambitiøs transforma-
tion og har en klar vision for, 
hvordan nye teknologier kan 
bane vej for mere intelligente 
rengøringsløsninger. Jeg er 
stærkt motiveret af at være en 
del af denne transformation 
og hjælpe med at gennem-
føre den,“ siger Torben Høeg 
Bonde. Han har tidligere væ-
ret global IT-chef hos Vestas.

Kristelig Arbejdsgiverforening

Nikolaj Nikolajsen (45) er 
tiltrådt som juridisk chef for 
KA og KA Pleje i KA Huset 
på Alsvej. Nikolaj er uddannet 
cand.jur. fra Aarhus Uni-
versitet og har møderet for 
Højesteret. Han kommer fra 
en stilling som advokat hos 
Lou Advokatfirma og afløser 
advokat Bjørn Carlsen, der 
har fået job hos branche- og 
arbejdsgiverforeningen Ar-
bejdsgiverne.

GF Forsikring a/s
Anders Rask Pedersen (31) er 
som led i et generationsskifte 
tiltrådt som afdelingsdirektør 
i GF Kronjylland, hvor han har 
afløst Lars Meier, der dog 
fortsætter som ansvarlig for 
partneraftaler og marketing.

Hotel Kronjylland A/S
Peter Bøgil (51) er tiltrådt som 
direktør for Hotel Kronjylland. 
Han har tidligere drevet selv-
stændig rådgivningsfirma for 
hotelbranchen og er desuden 

bankuddannet ligesom han 
har været partner i ejendoms-
mæglervirksomheden JN 
Bolig. Peter har tillige været 
både salgschef og hotelchef 
på Hotel Ruths Hotel i Gam-
mel Skagen.

Dannevang Auto ApS
Morten Sørensen (35) er 
tiltrådt som værkfører hos 
Dannevang Auto på Hobrovej. 
Han har i en årrække drevet 
Hvidsten Autoværksted og har 
tidligere arbejdet både som 
mekaniker, lagermedarbejder 
og som sælger. Virksomhe-
den ejes og ledes af Dennis 
Lundgren Kristensen og har 
fire ansatte.

Jyske Bank

Michael Sand (45) er tiltrådt 
som Jyske Banks markeds-
direktør i Erhverv Region Nord, 
der omfatter 12 afdelinger 
beliggende fra Aarhus til 
Skagen. Han kommer fra en 
stilling som afdelingsdirektør 
for Erhverv i Jyske Bank i 
Randers, et job han først for-
lader, når den rigtige afløser 
er fundet.
Michael er bankuddannet og 
er efterfølgende cand. oecon., 
ligesom han har en kandidat-
grad i matematik og statistik 
taget i England.

Hunkemöller
Line Breinholt Schou (37) er 
tiltrådt som butikschef hos 
Hunkemöller i Randers Stor-
center, der har otte ansatte. 
Hun har tidligere været bu-
tikschef hos Change i Viborg 
og i Hunkemöller afdeling 
Silkeborg.

Nordea Randers
Steffen Ludvigsen (33) er 
tiltrådt som filialdirektør i 
Nordea i Randers. Han er ud-
dannet i bankverdenen og har 
været filialdirektør i en række 

af Nordeas afdelinger. Stef-
fen har afløst Vivi Normann 
på posten og hun er blevet 
filialdirektør i Nordeas bank 
for medarbejdere, der har 
hjemsted i Aarhus.

Danske Andelskassers 
Bank A/S
Michael Riegels Simonsen 
(55) er tiltrådt som områdedi-
rektør i Danske Andelskassers 
Bank, hvor han er ansvarlig for 
at skabe forretningsmæssig 
vækst og udvikling i bankens 
markedsområder i Øst-, Nord- 
og Midtjylland. Michael har 
tidligere været regionschef og 
filialdirektør i Alm. Brand Bank 
samt filialdirektør og område-
direktør i BankNordik og han 
kommer fra en stilling som 
storkundechef i EDC Erhverv 
Poul Erik Bech. 

Danske Andelskassers 
Bank
Morten Skipper (34) er tiltrådt 
som filialdirektør i Andelskas-
sen i Randers. Han kommer 
fra en stilling som souschef 
i erhvervsafdelingen i Spare-
kassen Vendsyssels afdeling 
i Mariager. Andelskassen har 
15 medarbejdere i Randers.

Erhvervsakademi Dania

Paul Aspinall er tiltrådt 
som uddannelseschef hos 
Erhvervsakademi Dania i 
Randers. Han kommer fra en 
stilling som underviser på de 
merkantile uddannelser, hvor 
han har været siden 2011. Ud-
over undervisningstjansen har 
han varetaget tillidsmands-
hvervet indtil udnævnelsen til 
uddannelseschef. 
„Vores studerende skal 
udvikle sig til de bedste 
versioner af sig selv. De skal 
opleve nærhed og tryghed i 
deres studietid hos Erhvervs-
akademi Dania, så de kan blive 
uddannet til at varetage jobs i 

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Søg Kort Solgte Find mægler Markedsindeks Nyheder Inspiration Tvangsauktioner

Find statistik om boligmarkedet

Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du

kan finde statistik for forskellige boligtyper på

boligpriser, salgstid, nedslag og udbud fra de

seneste tre år. Her får du altså et værktøj til at

trække statistik om boligmarkedet, der kan

fortælle om nationale, regionale og lokale

tendenser.

Kan du ikke finde det, du søger, er du velkommen til

at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.

Boligsidens Markedsindeks

Læs seneste

pressemeddelelsen:

Huspriserne stiger i 65

kommuner

Boligsidens Markedsindeks juli

2018

Udbud Solgte

Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til

fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se:

Salgspris, kr. pr. m²

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Randers��

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse��

Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Randers Villa/Rækkehuse 1,9% 0,5%
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Ønsker du mere statis… Pressemeddelelser Boligsidens Markedsi…
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Søg Kort Solgte Find mægler Markedsindeks Nyheder Inspiration Tvangsauktioner

Find statistik om boligmarkedet

Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du

kan finde statistik for forskellige boligtyper på

boligpriser, salgstid, nedslag og udbud fra de

seneste tre år. Her får du altså et værktøj til at

trække statistik om boligmarkedet, der kan

fortælle om nationale, regionale og lokale

tendenser.

Kan du ikke finde det, du søger, er du velkommen til

at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.

Boligsidens Markedsindeks

Læs seneste

pressemeddelelsen:

Huspriserne stiger i 65

kommuner

Boligsidens Markedsindeks juli

2018

Udbud Solgte

Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til

fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se:

Salgstid

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Randers��

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse��

Salgstid Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Randers Villa/Rækkehuse -1,1% -15,1%
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
39920336 Camping Mega Store IVS ..............................05.10.2018
39919486 LUND BYG & MONTAGE APS.......................05.10.2018
39916452 Biolife ivs ........................................................04.10.2018
39912783 INCA Living IVS ..............................................03.10.2018
39910624 JCJ Elektro ApS .............................................03.10.2018
39910454 Marielyst Strandpark af 2018 IVS ..................03.10.2018
39903474 TLL Byg Og Facade IVS .................................01.10.2018
39898071 Xgemi Taxi ApS ............................................. 28.09.2018
39897784 Taxavognmand Harry Jensen ApS ............... 28.09.2018
39896931 H. Jensen Randers ApS ................................ 28.09.2018
39895560 Bob Solutions ApS ........................................ 27.09.2018
39895404 FLHO 2018 ApS ............................................ 27.09.2018
39894815 Taxvognmand Søren Brix ApS ...................... 27.09.2018
39894041 Mul10-4maet IVS .......................................... 27.09.2018
39890674 Sjælskald ApS ................................................ 26.09.2018
39886944 Det Sundhedsfaglige Børneteam - Midt/Nord ApS . 25.09.2018
39885034 FLA-ejendomsservice IVS ............................ 24.09.2018
39880776 WallPipe IVS .................................................. 21.09.2018
39880598 Billigblomst Randers ApS ............................. 21.09.2018
39879794 Murer Guldhammer IVS ................................ 21.09.2018
39879581 Elcykel-lab.dk ApS......................................... 21.09.2018
39874024 The Burger Shack Randers ApS ................... 19.09.2018
39866765 SMW18 ApS ...................................................17.09.2018
39866420 Powrbird ApS .................................................17.09.2018
39866064 Østjysk Ejendomme ApS ...............................17.09.2018
39861941 Bomentreprise IVS ........................................ 14.09.2018
39860643 Room8 Randers/Silkeborg ApS .................... 14.09.2018
39858657 Elite Academy ApS........................................ 13.09.2018
39854678 Kcalculation IVS ............................................. 12.09.2018
39853892 Nordic Mjød IVS ............................................ 12.09.2018
39846322 Cirkelhusene ApS .......................................... 10.09.2018
39839776 LMR Handel ApS...........................................06.09.2018
39836688 JBE Bolig IVS ................................................ 05.09.2018
39836432 Fincap ApS .................................................... 05.09.2018
39835614 FBI - FORM, BEVÆGELSE OG INSPIRATION IVS 05.09.2018
39831376 SHParts Aps .................................................. 03.09.2018
39830167 Frigaard Murmann Landbrug ApS ................ 03.09.2018
39828634 ZIGMA ivs ...................................................... 02.09.2018
39827336 Dominos Pizza Randers ApS ........................ 01.09.2018
39825724 Loop Juvida ApS ........................................... 31.08.2018
39825376 Gestaltinstituttet IVS .................................... 31.08.2018
39825147 Alti ApS .......................................................... 31.08.2018
39822091 Babybox Deluxe IVS ...................................... 30.08.2018
39811464 Maren Finds Dalen ApS ................................ 27.08.2018
39808757 Webshop Bureau IVS .................................... 24.08.2018
39807092 Kronjyllands El-service ApS .......................... 24.08.2018
39805685 Circles & Squares ApS .................................. 23.08.2018
39804670 Fuglsøgaard Agro ApS .................................. 23.08.2018
39797305 Ousia Aps ...................................................... 20.08.2018
39791315 Oscar Yankee ApS ..........................................17.08.2018

39779560 Nielsen & Søn ApS ........................................ 13.08.2018
39778262 Your Fundraising Team IVS ........................... 13.08.2018
39777916 Athlete World ApS ........................................ 13.08.2018
39777215 Dit og Mit Randers ApS ................................ 13.08.2018
39775271 SUSHIFRESH IVS.......................................... 10.08.2018
39774690 K/H group IVS ................................................ 10.08.2018

Selskabsændringer
37289167 Overgaard Tech ApS .......................................... 05.10.2018 2)
37326275 Datoselskabet af 14.12.2017 IVS ....................... 05.10.2018 4)
34904502 TØMRERFIRMAET WENDT & JENSEN ApS ... 05.10.2018 4)
30496701 AKTIESELSKABET AF 24. JANUAR 2014 ....... 05.10.2018  4)
38395114 Dansk IT-Support og -Udvikling ApS ................. 05.10.2018 4)
38465473 Ødegaard Marketing ApS................................... 05.10.2018 4)
37247421 GPM Randers ApS ............................................. 05.10.2018 4)
34224099 Selskabet af 6.7.2017 A/S .................................. 04.10.2018 4)
35873260 EVENT-BASEN.DK A/S ...................................... 04.10.2018 4)
33776845 XVAPORATOR ApS ............................................ 04.10.2018 4)
35515909 BY HAAGEN Aps ................................................ 04.10.2018 4)
38414399 Holleufer IVS ...................................................... 02.10.2018 4)
29524173 RENSERIET ETON ApS ..................................... 02.10.2018 4)
38116266 Mads og Nicklas Randers ApS ..........................30.09.2018 2)
38612492 Basisting IVS ......................................................30.09.2018 0)
39536552 TT´s vognmandsforretning ivs ...........................26.09.2018 2)
30895061 Maximum Power ApS ........................................26.09.2018 2)
37077313 HIB Service IVS ..................................................26.09.2018 4)
39098237 ZK Montage ApS ................................................25.09.2018 2)
38133217 MC Bolig ApS ..................................................... 24.09.2018 1)
36959207 Kronjydsk el-byg ApS ......................................... 21.09.2018 2)
34230358 NBA CONSULT ApS ........................................... 20.09.2018 1)
32767745 P.A. RESTAURATION ApS ................................. 19.09.2018 4)
33876424 Cogitec Industry ApS ......................................... 19.09.2018 0)
35383093 LIWAS ApS ......................................................... 18.09.2018 1)
34455929 DANISH CONCERT BOOKING ApS .................. 14.09.2018 2)
25975553 VISION DJURS ApS ........................................... 13.09.2018 1)
38487019 TNY-Byg IVS ....................................................... 12.09.2018 0)
38414399 Holleufer IVS ...................................................... 12.09.2018 0)
38183664 DishRack IVS ...................................................... 11.09.2018 4)
36484934 RANDERS VARMETEKNIK ApS ........................ 10.09.2018 4)
38237268 Global W Elite IVS ..............................................06.09.2018 2)
36450347 VICTORFON ApS ...............................................05.09.2018 2)
29389101 SKOVPARKEN 8240 ApS ...................................30.08.2018 2)
35822798 Prop & Co. IVS ....................................................29.08.2018 0)
38256262 IRM SOLUTIONS IVS ........................................29.08.2018 0)
37492973 Nikoras AR IVS ...................................................29.08.2018 0)
37641138 Selezione ApS ....................................................29.08.2018 3)
36543574 P.D. BYG ApS .....................................................29.08.2018 0)
38900285 CryptoCoinCorp IVS ...........................................29.08.2018 0)
38798057 HG Auto ApS ......................................................29.08.2018 0)
38432907 jg-food ivs ...........................................................28.08.2018 0)
36453044 Africa import and export APS ............................28.08.2018 0)
38485180 pn teknik ivs ........................................................28.08.2018 0)

38212621 Chaos Wrestling Aps ..........................................28.08.2018 0)
38674889 Invension IVS ......................................................28.08.2018 0)
38649418 Økologik nu IVS ..................................................28.08.2018 0)
35246932 AUTOMAT-SHOPPEN ApS ...............................28.08.2018  4)
37800678 LB Malerfirma IVS .............................................28.08.2018  4)
37319090 Msc Consulting IVS ...........................................28.08.2018  4)
35813349 Murerfirmaet af 10/1-2017 ApS ........................28.08.2018  4)
34614962 DFA MIDTJYLLAND ApS ..................................28.08.2018 4)
26849306 Datoselskabet af 30. januar 2018 ApS ..............28.08.2018 3)
27238963 JH TRADING ApS ..............................................28.08.2018 3)
37255505 AP Tømrer ApS ...................................................28.08.2018 0)
36431474 Besic ApS ...........................................................28.08.2018 0)
38497243 Found Denmark ApS .......................................... 27.08.2018 0)
36492112 SCHUMACHER AUTO ApS ............................... 27.08.2018 0)
38435906 Clinique Beautiful Balance Lasershop ApS ....... 27.08.2018 0)
38309668 NS-Tagteknik IVS ................................................ 27.08.2018 0)
36069643 HUMULUS IVS ................................................... 27.08.2018 0)
37987832 Link Marketing IVS ............................................. 27.08.2018 0)
36465247 MUSCLETHERAPY ApS .................................... 27.08.2018 0)
38297538 Golden Eagle Danmark IVS ................................26.08.2018 0)
31941393 TEBBESTRUP MURERFORRETNING ApS .......26.08.2018 0)
38416235 Platinum Quality Lifeworks Association ApS ....26.08.2018 0)
36443898 TROELS SKOVGAARD ApS ..............................26.08.2018 0)
37850098 Top Bilpleje IVS...................................................25.08.2018 0)
36541598 CARRYON GOLF ApS ........................................25.08.2018 0)
38639587 Falby Paper ApS .................................................25.08.2018 0)
38582682 PILU Arctic Care IVS ..........................................24.08.2018 0)
37292281 Bykroen IVS ........................................................22.08.2018 2)
37208760 Bohes IVS ...........................................................22.08.2018 0)
37032379 Drastrup Tømrerforretning IVS ..........................22.08.2018 0)
37208833 JBM boligrenovering IVS ...................................22.08.2018 0)
38277871 J.U.S.T. ApS ........................................................22.08.2018 0)
37365815 DESIGNHUSE IVS .............................................. 21.08.2018 0)
38260146 AK Food IVS ....................................................... 21.08.2018 0)
35036253 BYGGEFIRMAET T. HANSEN ApS .................... 21.08.2018 0)
37532681 F Advisory IVS .................................................... 21.08.2018 0)
38861638 Papir & Stil IVS ................................................... 21.08.2018 0)
12512007 NØRHALD BYGGEFIRMA ApS ......................... 21.08.2018 0)
10063515 THH BYG ApS ..................................................... 21.08.2018 0)
36452919 Studenter cruse ApS .......................................... 21.08.2018 0)
38335693 Byens Murer- og Betonfirma IVS ....................... 21.08.2018 0)
38032666 AM Consult IVS .................................................. 21.08.2018 0)
38562479 Polar Trawldoors DK ApS ................................... 21.08.2018 0)
38488872 Healthy Life & Kids IVS ...................................... 21.08.2018 0)
38413384 Liber industries IVS ............................................ 21.08.2018 0)
38382713 Namadi Sport IVS ............................................... 21.08.2018 0)
26233070 ApS KBUS 17 NR. 1794 ..................................... 16.08.2018 4)
39410850 Swiss Jp Watches IVS .......................................09.08.2018 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.

en branche i stor vækst – op-
levelsesøkonomien,“ siger ud-
dannelseschefen og fortsæt-
ter: „Vores studerende skal 
være eftertragtede, og det er 
en fornem opgave for os at 
hjælpe dem på vej. Med vores 
nye kinesiske samarbejdspart-
ner åbner der sig spændende 
muligheder på serviceøko-
nom- og hospitality manage-
ment-uddannelserne,“ lyder 
det fra Paul Aspinall.

Djurslands Bank A/S

Morten Svenningsen (36) 
er tiltrådt som finanschef i 
Djurslands Bank. Han har 
en HD i finansiering og har 
gennemført formuerådgiver-

uddannelsen og kommer fra 
en stilling som formuechef i 
banken. Morten får ansvaret 
for at til passe bankens sam-
lede investeringsrådgivning 
til markedet samt områderne 
udland, likviditet og lovgiv-
ning. Morten har været en del 
af bankens finanskomité de 
seneste tre år, ligesom han er 
medarbejdervalgt medlem af 
bankens bestyrelse.

Randers Kommune
Direktør for Udvikling, Miljø 
og Teknik Lene Andersen er 
fratrådt sin stilling. „Vi har 
været meget glade for samar-
bejdet med Lene Andersen, 
som har gjort en kæmpe 
indsats og haft blik for både 
visioner og detaljer. Personligt 
vil jeg gerne sige tak for et 
godt samarbejde,“ siger kom-
munaldirektør Jesper Kaas 
Schmidt.
Lene er uddannet cand.oecon 
fra Aarhus Universitet og kom 
til Randers fra en stilling som 
forvaltningschef og stedfor-
træder for kommunaldirek-

tøren i daværende Nørhald 
Kommune, hvor områderne 
var Teknik og Miljø, Skat og 
Inkasso samt Økonomi. I 
2006 blev hun chef for Sam-
menlægningssekretariatet 
i Ny Randers Kommune og 
var for 2007 til 2010 chef for 
Byråds- og direktionssekre-
tariatet. I december 2010 
blev hun direktør for Miljø og 
Teknik i Randers Kommune. 
Indtil en ny direktør er tiltrådt, 
vil Jesper Kaas Schmidt vare-
tage opgaverne i samarbejde 
med forvaltningen.

Verdo A/S
Bo Thielsen (55) er tiltrådt 
som ny salgs- og projektleder 
for Verdo Water A/S, hvor han 
skal rådgive om optimering og 
sælge tekniske løsninger til 
vandværker. Han er uddannet 
industrilaborant og kommer 
fra en stilling hos Brdr. Dahl 
med ansvar for salg af udstyr 
til vandværker. Fra 2001 til 
2010 stod han for salg, indkøb 
og eksport af komponenter 
til renovering eller opførsel 

af vandværker hos Kemic 
Vandrens, og han har tidligere 
arbejdet med vandrensning til 
industrien hos Cleanodan.

Max Pehrson Frederiksen 
er tiltrådt som servicechef i 
Verdo. Han har 35 års erfaring 
i energibranchen og har været 
ansat i serviceafdelingen 
siden 2017. Max har afløst 
servicechef for energianlæg, 
Morten Krebs Christensen på 
posten.

Regionshospitalet Randers
Berit Andersen, professor og 
ledende overlæge i Afdeling 
for Folkeundersøgelser på 
Regionshospitalet Randers, 
er blevet formand for national 
styregruppe for screening af 
livmoderhalskræft. „Vi har et 
rigtig godt screeningsprogram 
for livmoderhalskræft i Dan-
mark, og det skal vi holde fast 
i. Vi skal fastholde det på en 
måde, så vi bedst muligt kan 
implementere den nye viden, 
der hele tiden kommer,“ siger 
Berit Andersen.
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Alle data er indhentet i perioden 
15.08.2018 - 08.10.2018
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Antal ansatte er en 
usikker variabel. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

3B A/S
Regnskabsafslutning 31-3-2018 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,9 (0,9)
Antal ansatte 3

A.C. MILJØ OG NEDBRYDNING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,1)
Resultat før skat 0,6 (0,5)
Egenkapital 1,4 (1,0)
Antal ansatte 15

ALLANS GULVBELÆGNING APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 3,9 (4,0)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 6,0 (5,5)
Antal ansatte 7

ASSENTOFT 
MURERFORRETNING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 1,5 (0,5)
Resultat før skat 0,1 (-0,8)
Egenkapital 0,0 (-1,0)
Antal ansatte 7

B10 MARKETING A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,4)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 1,4 (1,3)
Antal ansatte 15

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

BB KANTINESERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,2)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 5,4 (5,3)
Antal ansatte 3

BIKE&CO DANMARK APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,7)
Resultat før skat -1,2 (-0,2)
Egenkapital 1,6 (2,8)
Antal ansatte 4

BILCO A/S RANDERS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 14,3 (14,3)
Resultat før skat 2,8 (2,4)
Egenkapital 7,8 (6,0)
Antal ansatte 26

BILSYNRANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,3)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

BINO A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,1)
Resultat før skat 0,6 (0,4)
Egenkapital 2,0 (1,5)
Antal ansatte 7

BISAR APS
Regnskabsafslutning 31-5-2018 

Bruttofortjeneste -0,0 (-0,1)
Resultat før skat -0,2 (0,2)
Egenkapital 1,4 (1,5)
Antal ansatte 3

BKGFINANS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste -0,4 (-0,2)
Resultat før skat 46,5 (4,3)
Egenkapital 269,8 (225,3)
Antal ansatte 3

BOGBINDERIET CENTRUM A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,1)
Resultat før skat 0,9 (-4,7)
Egenkapital 0,1 (-0,8)
Antal ansatte 3

BRÆNDERIET ENGHAVEN A/S
Regnskabsafslutning 31-3-2018 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,6)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 1,5 (1,3)
Antal ansatte 3

BUREAU FRYDENSBERG & CO. A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 5,1 (8,0)
Resultat før skat 1,4 (1,8)
Egenkapital 3,3 (3,1)
Antal ansatte 7

CASPERSEN & KROGH 
ARKITEKTER A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,9)
Resultat før skat 0,1 (0,6)
Egenkapital 0,6 (1,0)
Antal ansatte 7

CIBUZ . MADSTUDIE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,5 -
Resultat før skat 0,1 -
Egenkapital 0,1 -
Antal ansatte 3

DANISH STEVEDORE A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 78,3 (55,9)
Resultat før skat 2,9 (4,8)
Egenkapital 15,9 (14,2)
Antal ansatte 150

DANISH TOOL PRODUCTIONS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,1)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 2,2 (2,1)
Antal ansatte 7

DANRAIL APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,8 (1,3)
Resultat før skat 1,3 (0,4)
Egenkapital 1,3 (0,6)
Antal ansatte 3

DU MILDE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,3 (1,3)
Resultat før skat 1,5 (0,9)
Egenkapital 1,7 (0,5)
Antal ansatte 3

ELMING BYG APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,5)
Resultat før skat -0,1 (-0,3)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 5

EMVI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 11,8 (10,1)
Resultat før skat 8,5 (7,1)

Egenkapital 13,3 (12,5)
Antal ansatte 7

FERIEDANMARK APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,5)
Resultat før skat 1,4 (0,6)
Egenkapital 1,8 (0,9)
Antal ansatte 7

FARSØ STOLEFABRIK APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 0,1 (-0,0)
Resultat før skat 0,8 (0,0)
Egenkapital 1,6 (0,8)
Antal ansatte 7

HELSTED BAGEREN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 5,4 (5,3)
Resultat før skat 0,6 (0,6)
Egenkapital 1,0 (1,0)
Antal ansatte 35

HELSTED VVS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 11,2 (12,8)
Resultat før skat 2,1 (3,0)
Egenkapital 6,3 (7,0)
Antal ansatte 15

HORNBAEK A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 30,4 (26,4)
Resultat før skat 5,9 (5,0)
Egenkapital 32,8 (27,3)
Antal ansatte 75

IB E.MORTENSEN. A/S. KASTBJERG
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 4,6 (4,0)
Resultat før skat 0,9 (0,3)
Egenkapital 8,6 (7,9)
Antal ansatte 7

JUNGE A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2018 
Bruttofortjeneste 14,4 (10,6)
Resultat før skat 7,1 (4,4)
Egenkapital 22,6 (18,5)
Antal ansatte 15

KILDEBERG APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,2 (2,6)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 0,4 (0,0)
Antal ansatte 7

KORREBORGS EFTF. APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 6,9 (4,5)
Resultat før skat 0,1 (-0,6)
Egenkapital 1,8 (1,8)
Antal ansatte 35

LARS PEDERSEN FOTO APS
Regnskabsafslutning 31-3-2018 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat -0,2 (-0,2)
Egenkapital -0,8 (-0,6)
Antal ansatte 3

OMNIINVEST APS NR. III
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,1 (-0,2)
Resultat før skat 0,0 (-0,2)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

PEDER FRYDENSBERG. 
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,1 (-0,0)
Egenkapital 3,3 (3,4)
Antal ansatte 3

PNEUMATICS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,2)
Resultat før skat 0,7 (0,7)
Egenkapital 0,9 (1,0)
Antal ansatte 7

PROLØN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 38,9 (36,2)
Resultat før skat 25,2 (23,5)
Egenkapital 6,1 (9,5)
Antal ansatte 35

PROV INTERNATIONAL 
DENMARK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,2)
Resultat før skat 0,8 (0,1)
Egenkapital 0,4 (-0,2)
Antal ansatte 7

RANBO APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,5)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,5 (0,2)
Antal ansatte 3

RANDERS BYOMNIBUSSER 
AF 2002 A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,4 (0,5)
Antal ansatte 3

RANDERS 
MASKINUDLEJNING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 6,1 (3,9)
Resultat før skat 2,4 (0,2)
Egenkapital 2,0 (0,2)
Antal ansatte 35

RANDERS MONTAGE SERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,6)
Resultat før skat -0,3 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,6)
Antal ansatte 5

RANDERS VÆRKTØJSSLIBERI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,5)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 0,6 (0,2)
Antal ansatte 7

SMEDS A/S
Regnskabsafslutning 1-4-2018 
Bruttofortjeneste 1,5 (2,7)
Resultat før skat 0,3 (1,4)
Egenkapital 2,1 (2,0)
Antal ansatte 3

SPECIALLÆGE B. MADSEN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,1)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

SPECIALLÆGE THOMAS EGE 
NIELSEN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 3,7 (4,2)
Resultat før skat 1,1 (1,8)
Egenkapital 0,1 (0,6)
Antal ansatte 7
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Mølballe A/S
Europavej 9, Purhus, 
8990 Fårup

Regnskabsafslutning 30-6-2018

Bruttofortjeneste 14,0 (13,2)

Resultat før skat 2,0 (2,3)

Egenkapital 6,3 (4,6)

Antal ansatte 30
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

TANDLÆGE LONE ULLITS 
CHRISTENSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 4,0 (4,1)
Resultat før skat 0,5 (0,9)
Egenkapital 1,4 (2,0)
Antal ansatte 6

WILLIAM LAURSEN 
ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2018 
Bruttofortjeneste 10,5 (13,2)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 18,8 (19,4)
Antal ansatte 15

WILLIAM SKILTE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,4)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 7

WO INTERIOR A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 2,4 (3,2)
Resultat før skat -0,7 (0,6)
Egenkapital 5,5 (6,2)
Antal ansatte 35

Ejerlederne Svend og Kalle Aaquist, Mølballe A/S

Fårupbaserede Mølballe 
A/S vokser støt og roligt 
omkring 10% om året 
ved at udvikle special-
bordplader i den eksklu-
sive klasse til krævende 
kunder i både Danmark 
og udlandet. De to 
brødre Sven og Kalle har 
ejet og drevet virksom-
heden sammen siden 
1996. Dengang var der 
tre ansatte. I dag er der 
godt 30 medarbejdere.

Granit og marmor
Sidste regnskabsår faldt 
bundlinien lidt, selvom salget 
voksede. Kalle Aaquist 
forklarer, at det bl.a. skyldes 
implementering af lean i 
virksomheden. „Det er hele 
mandskabet, der har været 
involveret i den proces, så 
det har kostet både penge og 
produktionstid. Samtidig har 
vi også investeret i nye ma-
skiner til vores granit- og mar-
morværksted, så vi både kan 
lave en endnu bedre finish og 
nogle helt andre specialløsnin-
ger end tidligere. Vi oplever 

større og større efterspørgsel 
på specialbordplader i sten. 
Siden sommerferien er det 
væltet ind med specialsager 
på marmor og granit.“

Lige indrettet 
kæmpevilla i Toscana
Lars Seier Christensen og 
Bjarne Riis ejer sammen 
med Jan Bech Andersen en 
stor villa med 23 værelser i 
Toscana, som Mølballe lige 
har indrettet med bordpla-
der. Det var en udfordrende 
opgave, fortæller Kalle, der 
dog er rigtig godt tilfreds med 
resultatet, som han selv har 
besigtiget. „Vi var der for 14 
dage siden med nogle af vo-
res forhandlere og selvfølgelig 
også ude at cykle på nogle 
af de professionelle cykler, 
huset råder over. Det hus er 
bare luksus i topklasse, hvor 
man som virksomhed kan 
leje sig ind for 17.000 Euro 
om ugen. Men så er der også 
både kokke og tjenere i huset. 
Maden skal man dog betale 
ekstra for.“

Salg gennem 
danske møbelhuse
Selvom opgaverne ofte også 
løses i f.eks. Mombassa, Lon-
don eller New York, sker sal-

get gennem danske forhand-
lere, som typisk er møbelhuse 
i Danmark. „Vi siger ikke nej 
til en udfordring, så længe det 
er forsvarligt i forhold til ma-
terialerne. Vi har både dygtige 
snedkere og smede, som kan 
løfte opgaverne. Derfor bliver 
vi ofte valgt, når nye idéer 
hos kunderne skal afprøves. 
I Danmark bor slutkunderne 
som regel i Nordsjælland eller 
Aarhus. Et bordpladesæt til 
et nyt køkken kan godt koste 
på den anden side af 100.000 
kr. netto, så vi er i en klasse, 
hvor prisen ikke er afgørende. 
Kunderne vil godt betale for 
den rigtige løsning.“

Kanonstart 
på regnskabsåret
Sidste år var starten på 
regnskabsåret lidt sløv, men 
i år buldrer det ifølge Kalle 
derudaf. „Vi er yderst tilfredse 
med udviklingen, og forventer 
en fortsat vækst på cirka 10% 
på både top- og bundlinie. Vi 
skal ikke vækste mere, for vi 
skal kunne styre, at kvaliteten 
holder. Vi lever af tilfredse 
kræsne kunder.“

Flere vil have skræddersyede 
drømmebordplader
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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.

Gældsstyrelsen
Ikke færre end 30 nye stillin-
ger som fogeder har Gældsty-
relsen slået op til deres kontor 
i Randers. „Selvfølgelig søger 
vi en stor faglighed, men vi 
søger også nogle kolleger, 
som har de rette menneske-
lige egenskaber. Det er vig-
tigt, at dialogen med borgerne 
sker med respekt, tillid og 
forståelse,“ siger underdirek-
tør i Gældsstyrelsen Maibrit 
Brandt.
Gældsstyrelsen har hoved-
sæde i Middelfart og loka-
tioner syv steder i landet. I 
2021 vil der i alt være omkring 
1.500 medarbejdere.

Råsted VVS Teknik ApS
VVS Søberg A/S med hoved-
kontor i Vojens har overtaget 
Råsted VVS teknik. Det er 
Carsten Andersen, der efter 
mange år som selvstændig 
har solgt sin virksomhed til 
Søberg Gruppen, der hermed 
får i alt ca. 190 medarbejdere. 
Carsten fortsætter i Søberg 
Gruppen med daglig kontakt 
til kunder og medarbejdere. 
„Netop sikkerheden for at 
medarbejderne kunne fort-
sætte var afgørende for mig,“ 
siger Carsten Andersen.

Kosan Crisplant A/S
Pladsmangel grundet vækst 
er baggrunden for, at Kosan 

Crisplant rykker teltpælene op 
i Aarhus og flytter til Randers, 
hvor de har overtaget Vestas’ 
tidligere hovedkvarter på 
16.000 kvm. „Vi har sim-
pelthen bare brug for mere 
plads,“ siger Anders C. An-
derson, adm. dir. for Makeen 
Energy, som Kosan Crisplant 
er en del af. Han forventer, 
at skulle ansætte yderligere 
projektledere og ingeniører 
ud over de nuværende 125 
medarbejdere, og at antallet 
vil stige til 200 medarbejdere i 
Randers inden for få år.

Tulip 
Tulips produkter er nu at finde 
i mere end 3.100 butikker i 
Kina.
„På blot få måneder har vi 
fået en rigtig god distribution 
i Kina. Samarbejdet med de 
store supermarkedskæder 
giver os en meget bred dæk-
ning i hele landet, og snart 
lander der nye produkter, der 
skal komplimentere vores 
nuværende sortiment. I første 
omgang har vi kun listet to 
varianter af vores Pork Lunch-
eon Meat, og i nær fremtid 
kommer to pølseprodukter og 
Shoulder Ham også til Kina. 
De første container afgik ved 
udgangen af september og 
forventes i butikkerne inden 
jul,“ siger Senior Export Ma-
nager Niels W. Thomsen.

Virksomhedsbesøg – Grundfos
5. november 2018  kl. 07:30-10:00, 
Grundfos, Poul Due Jensen Vej 23, 
8850 Bjerringbro.  
Grundfos er en danskejet international 
virksomhed, der med en andel på 
omkring 50% af verdensmarkedet 
indenfor cirkulationspumper er verdens 
største producent af pumper. Ankomst 
og morgenmad (egenbetaling 69,-), 
koncern præsentation, indlæg omkring 
Social ansvarlighed v/Mogens Lindhard 
og rundtur i Grundfos Centeret/Poul 
Due Jensen Academy.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, 
tsj@erhvervranders.dk, senest 19. 
oktober  kl. 09:00.  

Rådgivernetværket – Surprise!
8. november 2018  kl. 07:30-09:30, 
ukendt sted i Randers. 
Denne gang skal vi forbi XL-byg og 
høre om, hvordan man bygger sådan 
en butik op. Vi skal både høre på en 
god fyr og netværke. 
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, 
tsj@erhvervranders.dk, senest 7. 
november  kl. 12:00.  

Iværksætternetværket
8. november 2018  kl. 19:00-21:00,  
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Skal du med i et netværk for 
iværksættere, der alle er i 
gang med eller skal til at starte 
deres egen virksomhed? Så er 
Iværksætternetværket lige noget for 
dig! Vi sparrer med hinanden, får 
gode råd fra forskellige, inviterede 
rådgivere, og Erhverv Randers står 
for faciliteringen samt vejledning 
og vidensformidling fra deres brede 
netværk i det lokale erhvervsliv.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, 
tsj@erhvervranders.dk, senest 7. 
november.

HR Netværket – Personalejura
13. november 2018  kl. 08:30-11:00, 
Vandmiljø Randers, Tørvebryggen 12, 
8900 Randers C. 

Samtale – Advarsel – Pip. Dahl 
Advokater vil klæde os på til opgaven. 
Mødet vil indeholde faglig viden og 
redskaber, samt plads til diskussion og 
spørgsmål. Incl. morgenmad.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, 
tsj@erhvervranders.dk, senest 11. 
november  kl. 11:30.

Mød Tommy Ahlers
3. december 2018  kl. 18:30-20:00, 
Randers FC – Thorlounge, Viborgvej 
92, 8920 Randers NV.  
Venstre i Randers kommune 
og Erhverv Randers inviterer til 
spændende arrangement, hvor der 
er åbent for alle: Mød Danmarks nye 
Uddannelses- og forskningsminister, 
Tommy Ahlers.
Interview med Tommy Ahlers og hans 
nye rolle som politiker, samt „krydsild“ 
som vi kender fra „Løvens hule“, hvor 
Tommy vil vurdere tre randrusianske 
iværksætteres idéer.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, 
tsj@erhvervranders.dk, senest 30. 
november  kl. 09:00.

Rådgivernetværket – Café Konrad
13. december 2018  kl. 18:0-21:00, 
Café Konrad, Storegade 9, 8900 
Randers. 
Det plejer at være rigtig hyggeligt, 
og det er jo også til disse 
„hyggearrangementer“, hvor man 
kommer lidt tættere på hinanden. Vi 
bytter pladser en til to gange under 
middagen, så alle får snakket med alle. 
Der er både julebuffet og a la Carte 
mod egenbetaling! 
Rådgivernetværket er for alle slags 
rådgivere fra de helt store rådgiverhuse 
til enkeltmandskonsulenten. Vi har 
fokus på opbygning af relationer, som i 
sidste ende kan give kunder i butikken, 
samt at man får lidt ny inspiration med 
hjem hver gang.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, 
tsj@erhvervranders.dk, senest 11. 
december  kl. 09:00.
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Sag 7037RButik, klinik og showroom.

VELEGNET TIL KLNIK.

Hobro - Jernbanegade 1D
Lejemålet er beliggende i Fritzehus, en af Ho-
bro smukkeste og mest iøjnefaldende bygnin-
ger. Lejemålet er placeret lige mellem gågade
og indkørslen til Kvicklys parkeringsplads. Et
lejemål med mange anvendelsesmuligheder.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 69.000
Etageareal m2 90

Randers tlf. 7020 3911

Sag 5182RBoligudlejningsejendom.

NYHED

Hobro - Hodalsvej 9
Boligudlejningsejendom centralt beliggende i
Hobro. Indrettet med 2 stk. 2 værelseslejlig-
heder á 25 m2, 1 stk. 3 værelses á 108 m2
samt 1 stk. 3 værelses af 86 m2. Fælles va-
skeri i kælderen. Fælles parkering.

TIL SALG

Kontantpris kr. 2.100.000
1. års nettoafkast % 6,45
Etageareal m2 244

Randers tlf. 7020 3911

Sag 5146RInvesteringsejendom.

NYHED

Randers SØ - Lysningen 2
Præsentabel forretningsejendom med udstil-
ling, kontor og lager udlejet til to erhvervsleje-
re. Velbeliggende i et attraktivt erhvervskvar-
ter ved nyt hængsel fra motorvej E45. Udlejet
til Fjordblink plast og Kirkens Korshær.

TIL SALG

Kontantpris kr. 3.750.000
1. års nettoafkast % 7,88
Etageareal m2 1.019

Randers tlf. 7020 3911

Sag 7061RButik og detail.

NYHED

Randers C - Slotsgade 4
Butik i Slotscentret som er udlejet til optiker,
der lukker 1.11.2018 pga. pensionering. Le-
jemålet er indrettet med stort salgsareal, tre
rum med håndvask. Lejemålet er synligt fra
Rådhusstræde og Slotspladsen.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 151.500
Etageareal m2 116

Randers tlf. 7020 3911

Sag 5077RInvesteringsejendom.

LIGN. SØGES.

Randers NV/NØ - Mariagervej 66-70
Ejendommen er registreret som småhus
ejendom, og beliggende i den nordlige del af
Randers. Indrettet med 4 erhvervslejemål og
9 beboelseslejemål. Lejemålene er i god
stand, og flere har egen altan.

TIL SALG

SOLGT

Har du en ejendom 
i høj kurs?
Efterspørgslen på forskellige typer erhvervsejendomme stiger. 
Til potentielle købere og lejere i vores netværk søger vi derfor 
følgende:
- Projektejendomme/jord til boligbebyggelse
- Café og restaurationslokaler til udlejning
- Lagerlokaler i Randers syd

Hos os gør vi en aktiv indsats!

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


TAG PÅ EFTERUDDANNELSE
Lean uddannelsen er målrettet for virksomheder, en eller flere personer 
samt ledige der søger en praktisk indgangen til lean begreberne.

tradium.dk/Lean

MERE END 16.0000 KURSISTER OM ÅRET VIDNER OM RELEVANS, TEORI OG FORMIDLING I TOPKLASSE

Værktøj til 
effektivisering

Med mit arbejde i serviceafdelingen 
har det været spændende og lærerigt 
at få en hands-on gennemgang af lean. 
Undervisningen foregik i vores lokaler, 
hvilket var effektivt og gjorde, at alle 
i afdelingen deltog positivt i arbejdet. 
Alle har været involveret og følt, at de 
har et ansvar og været med til at påvirke 
beslutningerne. Vi arbejder nu bl.a. med 
tavlemøder til gennemgang af ideer og 
er blevet mere effektive i vores arbejde.

Carsten Møller Jensen
Interroll Nordic
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