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VI HAR RÅVARERNE. VI 
VIL HAVE MERE LOKALT 
SAMARBEJDE OG GÅ NYE 
VEJE.

Har du en idé til et produkt, men mangler en leverandør? Er det en 
god forretning for din virksomhed at tænke i genbrugsmaterialer? 
Sammen finder vi en løsning, der giver dig stabile mængder til 
stabilE priseR.

Kontakt Allan Asp Poulsen, driftsleder på  Randers Affaldsterminal

2348 2835 allan.asp.poulsen@randers.dk

https://erhvervsgrunde.randers.dk/
mailto:allan.asp.poulsen@randers.dk
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Stålsiloer og tanke er hovedfunda-
menterne i de mange produkter, 
der fra Assentoft Silo A/S sælges 
til både ind- og udland. Verden 
efterspørger grønne løsninger, og 
virksomheden 
i Assentoft er 
også på det 
område med 
helt fremme, når 
det gælder nye 
og innovative 
løsninger – og 
har modet til gå 
med i udviklings-
arbejde.

„Vi er risikovillige nok til at gå med 
uden for vores normale områder – 
og tålmodige nok til at vente på, at 

det lykkedes,“ siger direktør Peter 
Damgaard. „Udvikling koster rigtig 
meget tid og mange penge, og har 
man kun ét produkt, er det ofte ikke 
muligt selv at føre selv de bedste 
idéer ud i livet. Vi er rigtig gode til 
det vi laver og har de rigtige medar-
bejdere til også at samarbejde om 
udvikling.“

Gensalg er ofte det letteste
For at sætte omfanget i relief fortæl-
ler Peter om et projekt med råvare-

siloer til fiske-
foder i Skotland. 
Siloer til fiske-
foderindustrien 
er virksomhe-
dens største 
artikel. „Dels her 
fra Assentoft og 
dels fra danske 
underleverandø-

rer sendte vi 87 lastbiler til Skotland 
med de 2.200 tons stål. Det gør 
man ikke bare lige.“ Hver eneste 
silo stump er dokumenteret/tegnet 

og fylder i alt ti store mapper på 
hylden i Assentoft.

Af de cirka 70 medarbejdere 
fordelt på Assentoft Silo og Åbybro 
Maskinfabrik, som blev købt i 1999, 
beskæftiger 4-5 medarbejdere sig 
med salg – men ikke kun med salg. 
Ved specialordrer er sælgeren med 
i hele processen. „Jo mere spe-
cialiseret en opgave er, jo mere er 
sælgeren med.“

Efter at have leveret produkter til 
verdens største produktionsanlæg af 
fiskefoder, kom virksomheden som 
kun tre ud af de 15 leverandører 
med i kundens næste projekt. „Gen-
salg til samme kunde er ofte det 
letteste, og de medarbejdere som 
gør det godt ude på pladsen har en 
stor del af æren for næste ordre.“ 
Otte montører er der til at dække 
opgaverne i ind- og udland.

Store forventninger  
til fiskeopdræt
„Vi er mere drevet af gode montø-
rer, tegnere, produkter og løsnin-

SUND VIRKSOMHED  

GØR VERDEN  
GRØNNERE

Grønne løsninger til ind- og 

udland udgør en væsentlig del af 

forretningen for Assentoft Silo A/S.

  KUNDER KOMMER 

OFTE, FORDI DE VED, AT VI 

KAN HJÆLPE DEM MED AT 

REALISERE DEN GODE IDÉ 

OG FÅ DEN UD I VERDEN
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ger end af friske sælgere. Kunder 
kommer ofte, fordi de ved, at vi 
kan hjælpe dem med at realisere 
den gode idé og få den ud i verden. 
Således sker en 
stor del af vores 
eksport som 
underleveran-
dør til danske 
kunder, hvor vi 
indirekte nyder 
godt af deres 
gode netværk.“

En dag kom der en henvendelse 
fra landets førende fiskeopdrætter. 
„Han kom med et revolutionerende 
nyt design, som ingen andre hver-
ken kunne eller turde hoppe med 
på. Vores forståelse for stål gjorde, 
at vi kunne gå med og realisere 
idéen.“

Assentoft silo har lavet et anlæg 
i Midtjylland til ørredopdræt og har 
designet et anlæg til lakseopdræt, 
som forventes i gang i udlandet i 
2019. „Det er et banebrydende kon-
cept indenfor recirkulation, og jeg er 

sikker på, at vi har det bedste til at 
producere fisk.“

Anlægget til ørreder skulle 
egentlig laves i Indonesien. „Men 

det ville vi ikke, 
da det først 
skulle testes i 
Danmark. Målet 
var 300 tons 
fisk om året, og 
det producerer 
nu 400 tons og 

ender med at komme op på 450 
tons som et af de få recirkulerende 
og miljøvenlige anlæg, der giver 
overskud.“

Mere er på vej
Der er lige nu et kapløb i verden om 
at komme først med et recirkule-
rende og landbaseret anlæg til op-
dræt af laks tæt på nærmarkederne. 
„At producere laks i Norge og flyve 
dem til USA og Kina er helt skidt. I 
vores anlæg er fiskene sygdomsfrie, 
og laksene har 20% mere kød end 
laks fra havbrug. Vi har indgivet 

internationalt patent og forventer os 
meget af området.“

Som underleverandør gennem 
flere år til et dansk projektselskab 
går man her i efteråret i gang med 
at bygge biogastanke i Frankrig og 
Irland for selskabet. „Med 18 mio. 
kroner i EU støtte har vi også været 
med til at udvikle et anlæg, der kan 
lave svampesubstrat af afgasset 
biomasse fra biogasanlæg. Efter 11 
års arbejde startes det første anlæg 
om nogle dage op i Foulum.“ 

Assentoft silo er så gode til det 
med omdannelse af affaldsproduk-
ter fra landbruget til brug i biogas-
anlæg, at det er en bedre forretning 
for virksomheden at gå med i driften 
end at producere og sælge anlæg-
get.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  VI HAR INDGIVET 

INTERNATIONALT PATENT 

OG FORVENTER OS MEGET 

AF OMRÅDET

Direktør Peter Damgaard, Assentoft Silo A/S
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Når en virksomhed med en milliard-
omsætning, og med udsigt til en for-
dobling af omsætningen inden for få år, 
snakker om stort potentiale og gode og 
nye muligheder, så er der al mulig god 
grund til at spidse ører. Efter at have 
købt 16.000 m2 af Vestas, rykker Kosan 
Crisplant teltpælene op i Aarhus for 2. 
januar at flytte ind den markante bygning 
med vindmøllen – op ad motor vejen ved 
Randers. Virksomhedens primære virke 
er anlæg til påfyldning 
af gas.

„Vi er ejet af en 
Saudi Arabisk entre-
prenørfamilie, som 
etablerede Makeen 
Energy i forbindelse 
med, at de overtog 
Kosan Crisplant A/S 
i 2015,“ fortæller 
Anders C. Anderson, der startede i virk-
somheden i 1989 som udviklingsingeniør, 
blev teknisk direktør i 1998 og har været 
adm. direktør siden 2003. De nuværende 
lokaler i Aarhus rækker imidlertid ikke til 
hverken planer eller forventninger. Anders 
bor i Over Hornbæk, og på den daglige 
køretur forbi Vestasbygningen på vej til 
Aarhus fødtes tanken om at købe stedet. 
Og sådan gik det.

Budt velkommen  
af borgmesteren
„Få minutter efter at købskontrakten var 
skrevet under, ringede borgmester Torben 
Hansen (A), og jeg blev sammen med 
økonomidirektøren inviteret på rådhuset 
to dage senere. Vi er blevet taget så godt 
imod. Der er plads i Randers og der er 
højt til loftet.“ I Aarhus har Anders både 
børn, venner og medarbejdere. „Jeg 
elsker byen og miljøet, men i løbet af de 
29 år jeg er kørt dertil for at komme på 
arbejde, er infrastrukturen godt nok blevet 
temmelig bøvlet.“

Forventningerne til det nye sted er lige 
så store som lokalerne. „Vi er bare på 
SÅ god bølgelængde 
med vores ejere, og 
sammen vil vi skabe 
et energihus i Dan-
mark, der sitrer af 
energi og skøre, unge 
mennesker fra blandt 
andet universiteterne 
i Aarhus og Aalborg. Vi er i mere end 
130 lande og har 25 datterselskaber i 20 
forskellige lande. De store tanker skal 
tænkes i Randers, og de tekniske løsnin-
ger skal udvikles her.“

Der er i to af bygningerne plads i over-
skud. „Vi håber at finde et par virksomhe-
der med fælles interesser – danske eller 
udenlandske – store eller små.“ Det store 
køkken, hvor der i Vestas-tiden blev lavet 
mad til de 700-900 ansatte, overtages af 

et cateringfirma, der både skal levere mad 
til huset – og ud af huset.

Verdensomspændende  
miljøforbedringer
Kosan Crisplant var med i udviklings-
arbejdet, da SamsøFærgen skiftede til 
flydende naturgas (LNG), og det er kun 
begyndelsen. Store skibe må fra 2020 
ikke sejle på heavy fuel olie. „Eneste 
mulighed for det er at installere rense-

systemer, som giver 
biprodukter. Flere og 
flere snakker derfor 
om dual fuel – marine 
diesel og/eller LNG på 
samme tid.“

Hvert år passeres 
Skagen af 100.000 
skibe. „Det vil kræve 
mammut anlæg for 

at kunne tanke LNG i Danmark, og det 
får man slet ikke lov til.“ Kosan Crisplant 
har derfor tænkt anderledes. Danmark er 
dækket af rørnet med gas, så hvorfor ikke 
lave et lille kondenserings anlæg, der kan 
lave flydende naturgas og pumpe det over 
på skibene. „Om nogle måneder er vi klar 
til markedet med vores kondenserings-
anlæg, hvor der 24/7 året rundt kan pro-
duceres efter behov.“ Grund substansen 
i biogas (methan) er den samme som i 
almindelig naturgas. „Så når der på sigt 
kan produceres biogas nok, har vi faktisk 
en 100% „grøn gas“ løsning.“

Dual fuel kan også gøre lastbiler mere 
miljøvenlige – og mindre støjende. „Det 
er stadig urealistisk at tænke el og batte-
rier, men vi har løsningen til mere grønne 
lastbiler, og motorerne findes. Det står og 
falder med, om politikerne vil det. Og så 
kan plæneklippere og motorsave i øvrigt 
også lige så godt køre på gas.“

Når det handler om at lave plast affald 
om til 2. generations biodiesel går man 
også nye veje og tænker det i lille måle-
stok. „Vi tester lige nu i Italien et anlæg på 
størrelse med en 40 fods container. Når 

det er klar, kan også 
Randers Kommune 
gå med i en leasing 
ordning, hvor vi sætter 
anlægget op, driver 
det og får brændstof-
fet solgt. Kommu-
nen skal kun levere 

plastaffaldet.“ Testanlægget kommer til 
Randers-området i starten af 2019, og 
anlægget bliver lige nu promoveret rundt 
om i verden. I øjeblikket arbejdes der på 
højtryk med, at den lokale julebelysning 
kan få selskab af et nyt, lysende navn på 
den lokale industrihimmel, når der tændes 
for skiltet på bygningen ud mod motor-
vejen: HOUSE OF MAKEEN ENERGY.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Byens nye og store 

arbejdsplads er 

faldet pladask for 

området og for 

den overvældende 

modtagelse.
  FÅ MINUTTER EFTER 

AT KØBSKONTRAKTEN 

VAR SKREVET UNDER, 

RINGEDE BORGMESTER 

TORBEN HANSEN

  DE STORE TANKER 

SKAL TÆNKES I RANDERS, 

OG DE TEKNISKE LØSNIN-

GER SKAL UDVIKLES HER
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SNART ER DER IGEN   

LIV VED MØLLEN

Adm. direktør Anders C Anderson, Kosan Crisplant
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BRUGERVENLIG IT  
GI’R EN HELT NY HVERDAG

Kvalitetsansvarlig Louise Svenstrup, RPC Superfos A/S
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Gennem årene har virksomheden 
oplevet, at nye IT-systemer betød 
flere frustrationer end glæde, så der 
var blandt flere medarbejdere en 
naturlig skepsis, da man i efteråret 
2016 sagde goddag til endnu et 
i rækken. „Vi havde tidligere et 
velfungerende system med fysiske 
mapper,“ fortæller kvalitetsansvar-
lig ved RPC Superfos A/S, Louise 
Svenstrup. „Da vi blev digitale, stop-
pede folk med at bruge systemet, 
så det fungerede bare slet ikke.“

Men i 2016 vendte det, og i dag 
vil ingen i hverken administration el-
ler produktion undvære den digitale 
løsning. „Da vi indledte samarbejdet 
med leverandøren, Gluu, var de 
mest fokuserede på restaurations-
branchen. Vi har sammen udviklet 
systemet temmelig meget, og Gluu 
har i dag udvidet kundegrundlaget 
til flere andre brancher. Blandt andet 
er Verdo nu blandt brugerne og har 
været på besøg her for at få inspira-
tion til brug og implementering.“

Giver både værdi og mening
Brugervenligheden har stor betyd-
ning, og Louise roser systemet i 
høje vendinger. „Vi bruger stort set 
alle funktionerne og oplærer selv 
de ansatte, da det er både nemt og 
logisk for nye at sætte sig ind i.“ 
Hun siger også, 
at systemet skil-
ler sig ud ved, at 
det kombinere 
procedure-
beskrivelserne 
med styring af 
arbejdsopga-
verne. „IT skal både give værdi og 
mening, og det gør vores.“

Betjeningen foregår både via app 
og computer og er under stadig ud-
vikling. „Mens Gluu så en mulighed 

for at udvide sin platform til andre 
brancher, har vi haft mulighed for 
at sætte vores præg uden at skulle 
betale en masse udviklingsomkost-
ninger. Vi har givet hinanden rigtig 
meget – bortset fra regninger.“

Systemet er blandt andet skaleret 
op til håndtering af flere brugere, 
opgaver og processer, da RPC 
Superfos’ 
datamængde er 
temmelig stor. 
„Det vi sparer 
i papiradmini-
stration er ikke 
småting, og vi 
har nu fået mu-
lighed for både 
at behandle og 
eksportere data.“

RPC Superfos valgte fra begyn-
delsen at rulle systemet ud hen ad 
vejen for at sikre motivationen og 
undgå frustrationer. „Det giver god 
mening, når man kan bruge det 
straks og ikke samtidig får en masse 
andet, der virker uoverskueligt. 
På den måde undgår vi en masse 
„øv’er“ til det nye.“

Èn registrering ét sted
Generelt er der ikke lavet om på ret 
meget i virksomheden ud over, at 
registreringen nu foregår anderle-

des. „Eksem-
pelvis havde vi 
i produktionen 
tidligere en 
masse brikker 
hængende med 
den røde side ud 
om morgenen. 

Når en maskine var gjort ren, vendte 
man den grønne side ud på dens 
brik, og ved dagens slutning skulle 
alle brikker gerne være grønne – for 
dagen efter at blive røde igen.“ Når 

den funktion i stedet for registreres 
ved et klik i app’en, kan du gå tilbage 
i kalenderen og se status for de en-
kelte dage. „Og det giver rigtig god 
mening for alle.“

Ved de lidt sjældnere delinger af 
arbejdsopgaver med andre fabrik-
ker var man tidligere afhængig af 
medarbejdernes hukommelse. „Nu 

har vi lavet en 
registrering af 
de opgaver, og 
vores personale-
håndbog er også 
lagt ind.“ For 
nylig udtrykte 
økonomiafde-
lingen ønske 
om at få lavet 

ét kørselsskema i systemet, da der 
i dag kommer kørselsafregninger 
ind i seks forskellige versioner, som 
ligger rundt om på folks computere. 
„Det får vi også lavet.“

Systemet håndterer både tekst, 
filer, fotos og video. „Af hensyn til 
medarbejdere som har det svært 
med at skrive/læse, har vi fra starten 
tænkt billeder ind. At forklare en 
proces med at trykke på forskellige 
knapper er meget sværere både at 
skrive og forstå, end det er at tage 
et billede af knapperne eller lave en 
video af forløbet.“

Alle besvarelser i systemet er 
skriftlige. „Fremover bliver nogle 
med billede. At beskrive en defekt 
ved en branddør giver meget bedre 
mening med et foto end med tekst. 
Så vi bruger stadig en del tid på at 
rette til og udvikle. Men alle har hele 
tiden kunnet se, at den tid er givet 
godt ud.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

BRUGERVENLIG IT  
GI’R EN HELT NY HVERDAG

For RPC Superfos har det bådet givet mening og 

besparelser at gå over til nyt kvalitetsstyringssystem.

  VI HAR GIVET 

HINANDEN RIGTIG 

MEGET – BORTSET FRA 

REGNINGER

  AT BESKRIVE 

EN DEFEKT VED EN 

BRANDDØR GIVER MEGET 

BEDRE MENING MED ET 

FOTO END MED TEKST



Erhvervsudvikling

HAR DU EN PLAN? 
Et nyt produkt skal trække 

kommunikations strategien ned 

fra det tynde luftlag og gøre 

den konkret for dig og din 

virksomhed.

Partner Lars Chalmer Rasmussen, Mercatus Reklamebureau A/S
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Det kan være svært at finde ud 
af, hvor, hvor meget og hvordan 
din virksomhed skal være til stede 
online. Et nyt produkt tager hånd om 
virksomhedens vigtige hv-ord og gør 
det mere enkelt at omsætte dem til 
konkrete virksomhedshistorier. 

Det er hos Mercatus Reklamebu-
reau A/S, at det nye produkt er kom-
met på hylden. En studietur til Berlin 
og kundernes behov har ført til en 
kommunikationsstrategi 2.0.

„Vi oplever ofte, at vores kunder 
er usikre på, hvilket ben de skal stå 
på, når de skal fortælle de gode 
historier. Det samme billede viser 
sig i Berlin. Det var der, vi i efteråret 
fik inspirationen til vores nye strate-
giprodukt, som gør strategiarbejdet 
mere jordnært for vores kunder,“ 
fortæller Lars Chalmer, partner i 
Mercatus. 

Planen gør dig skarpere
Ronni Nyhuus, der er medejer af Ny-
huus Elteknik fik udviklet en strategi 
tidligere i år, og allerede i proces-
sen blev virksomhedsprofilen gjort 
meget skarpere.

„Jeg fik hjælp til at finde frem 
til, hvilke historier, der er vigtige at 
fortælle om vores virksomhed og en 
prioritering af, hvor det giver mening 
for os at sætte ind med både tid og 
økonomi,“ fortæller han.

Kommunikationsstrategien spiller 
en vigtig rolle i at forbinde virksom-

hed med kunde. Derfor skal den 
nu trækkes ned og have jordforbin-
delse, så også små og mellemstore 
virksomheder kan bruge den til at 
lægge en specifik plan. 

„I Berlin investerer reklamebu-
reauerne fokuseret energi på at 
udvikle en kommunikationsstrategi i 
tæt samarbejde med deres kunder. 
Det er denne dedikation, vi har sam-
let i det nye produkt – en strategi-
workshop, hvor den enkelte virksom-
hed skal have fingrene dybere ned 
i mulden under selve udviklingen af 
strategien,“ fortæller Lars. 

Forstå dine kunder
Udbyttet af at lave en kommunika-
tionsstrategi afhænger af, om den 
kan omsættes til at give værdi for 
kunden.

For Ronni gjorde forarbejdet til 
selve strategien ham opmærk-
som på, at der blandt hans kunder 
herskede en signalforvirring og et 
behov for et nyt navn.

„Flere gange hørte jeg fra nye og 
eksisterende kunder, at virksomhe-
dens navn skabte mere forvirring 
end forståelse. Derfor blev det også 
en del af strategien at finde frem til 
et nyt navn, som gav bedre mening 
i forhold til vores kompetencer. 
Det var på samme tid, at jeg fik en 
kompagnon i virksomheden, og der 
kom en anledning til at skifte navn til 
Nyhuus Elteknik“ siger Ronni.

Hv-ord i spil
For mange er kommunikations-
strategi et højtflyvende begreb. 
Essensen i strategien er dog noget, 
du kan holde fast i, nemlig virksom-
hedens vigtige hv-ord: Hvad er det 
din virksomhed står for, hvem er 
dine kunder og hvor skal du kommu-
nikere med dem henne? 

Når du lykkes med at imple-
mentere en specifik strategi, hvor 
hv-ordene er konkretiseret, opnår du 
en højere kundetilfredshed, loyalitet 
og mere salg.

„Du kan sammenligne det med 
arkitekten: For at få det optimale 
ud af dit nye hus, er det givende at 
alliere sig med en arkitekt, der kan 
imødekomme dine behov i husets 
indretning. Kommunikationsstrate-
gien tager udspring i de behov, du 
vil opfylde hos dine kunder,“ fortæl-
ler Lars og afslutter:

„Det er fundamentalt, at arkitek-
ten har opbygget et særligt kend-
skab til boligejeren for at lykkes. Det 
samme gælder for os. Kunden har 
en helt særlig viden om sin egen 
virksomhed, som er vigtig for os at 
få indblik i. En strategiworkshop vil 
altså i mange tilfælde være optimal 
for virksomhedens udbytte.“

Louise Laustsen, louise@mercatus.dk

Erhvervsudviklingwww.randersbiz.dk · december 2018 11
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Medstifter/-indehaver af AutoC i 
Randers, Michael Rank, Hornbæk, 
købte sin Excalibur, da han i starten 
af 2016 tilfældigt så den ved en 
forhandler i Vejen, som havde taget 
den i bytte i en bilhandel. „Jeg 
købte den egentlig med videresalg 
for øje – men har siden besluttet at 
gemme den som en god investe-
ring,“ fortæller Michael. Det er ikke 
hans eneste veteranbil, og han har 
altid de „mulige køberøjne“ med 
sig, når de ser på gamle biler.

„Ser jeg noget helt særligt, er jeg 
klar til at overveje et køb, og vi har 

lidt veteranbiler til salg i butikken, 
da det er begyndt at knibe med 
pladsen. Det er dog kun „lidt på 
sidelinjen“, at vi handler veteranbiler, 
da der er nogle store forhandlere i 
Danmark, som vi ikke forsøger at 
hamle op med.“

Håndbygget i USA
Det hvide vidunder er håndbygget 
på en fabrik i USA, som lukkede i 
1989. „Navnet på ham der byggede 
den, står i døren. Bilen er inspireret 
af en gammel Mercedes og med-
virkende til, at mange tror, at den 
er ældre, end den er.“ Excaliburen 
har enkelte gange været 

til træf på Kalø, hvor den vækkede 
berettiget opsigt. 

„Hos nogle frembringer den as-
sociationer til Il Tempo Gigante fra 
filmen Bjergkøbing Grand Prix. Vi 
har nogle gange brugt den som blik-
fang ved arrangementer i butikken, 
hvor sådan en næsten er bedre end 
en nyere Porsche eller Ferrari.“ Det 
skete blandt andet ved 10-års jubi-
læet ved AutoC i foråret, hvor der 
også var arrangeret veteranbiltræf. 

For familien er der sommerhus 
og andet, som trækker mere end 
selskabet med veteran-
biler. „Der går jo en hel 

Excalibur Phaeton Serie 3
Håndbygget
Produktion: 1979
Topfart: 174 km/t
Acceleration: 0-100 km/t 9,5 sek
Teknik: 2083 kg
 V8
 7,4 l
 218 hk

Med den primære funktion at stige 

i værdi får den hvide Excalibur dog 

også af og til hilst på solen.

HÅNDBYGGET VIDUNDER ER EN GOD INVESTERING

Vi ønsker alle 
læsere, partnere  
og kunder rigtig

glædelig jul  
og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2019

Tlf. 8642 8560 · www.hans-kirk.dk

– vi ser frem til godt 
samarbejde i 2019

tlf. 71 999 772
www.DOKUPARtNER.dk

Østervold 15 · Tlf. 9632 5072

Ring Djursland70 11 10 10 · www.tradium.dk

TJ VVS & BLIK
Vand - Varme - Sanitet

4045 1506 · 2613 4012

Langå
Bredgade 10, 8870 Langå

Tlf. 86 46 13 22

Randers
Østervold 2, 8900 Randers

Tlf. 86 46 71 77
langspar@langspar.dk · www.langspar.dk

https://www.permoeller.dk/
http://www.hans-kirk.dk
https://norevent.dk/
http://www.bdo.dk
http://www.dokupartner.dk
https://www.louisnielsen.dk/
https://www.tonerland.dk/
http://www.toyota-randers.dk
http://www.tradium.dk
http://www.tj-blik.dk/
http://www.langspar.dk
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Lærepladsgaranti på alle 
Tradiums erhvervsuddannelser
Tradium tilbyder, at alle elever, der begynder på 
erhvervsuddannelsernes andet grundforløb til ja-
nuar, kan indgå en aftale om lærepladsgaranti. Her 
forpligter eleverne sig til at være aktivt læreplads-
søgende og opfylde nogle enkle krav. Overholder 
de deres del af aftalen uden at finde en lære-
plads, træder Tradium til og matcher eleverne 
med virksomheder fra deres lærepladsnetværk.
„De krav, eleverne skal opfylde, er fx at møde til 
tiden hver dag og tage i mod de råd, de får om 
personlig fremtoning, så de ikke møder op med 
lyserødt hår eller hanekam,“ forklarer markeds-
chef Kim Tange, Tradium.

Randers fødevareproducenter 
satser på flere Michelin-stjerner
Lokale producenter bidrager til danske restauran-
ters Michelin-succeser gennem deres satsninger 
på højkvalitetsfødevarer, og de håber, at Østjyl-
land får flere stjerner, når Aarhus for første gang 
bliver vært for uddelingen af de nordiske Miche-
lin-stjerner. 
„Michelin-stjernerne i Aarhus har stor betyd-
ning for os, da det er en væsentlig del af vores 
markedsføring, at vi er på deres vinkort,“ fortæller 
Jens Skovgaard, ejer af Cold Hand Winery.
Danish Crown har en særlig slagterafdeling ved 
navn Guldrummet, der er udviklet i samarbejde 
med nogle af Danmarks bedste kokke og gemmer 
på særligt udvalgt kød, bl.a. unikke udskæringer 
og mange forskellige former for krogmodnet kød. 
„Det er evigt inspirerende at arbejde sammen 
med Michelin-kokke, og vi er stolte hver gang, 
vores produkter indgår i en servering på deres 
restauranter,“ siger Guldrummets mester Rone 
Stokholm.

Dele-elcykler hitter hos Verdo
Randers Cykelby har udlånt et par elcykler til 
Verdo i Randers, som både kan benyttes til og fra 
jobbet, og når de ansatte skal til møder i Randers 
midtby i arbejdstiden.
„Vi deler firmabiler og mødelokaler på Verdo. 
Derfor ligger det lige til højrebenet, at vi som 
energivirksomhed også deles om et miljøvenligt 
transportmiddel, der både giver de ansatte et 
afbræk i hverdagen med bevægelse og frisk luft 
og samtidig sparer de ansattes tid med at finde 
parkeringspladser til bilen,“ forklarer projektleder 
Mia Blaabjerg fra Verdo.

Få vejledning af Sparringspartnerne
Randers er en af de kommuner, foreningen Spar-
ringspartnerne samarbejder med. Det betyder, 
at de stiller 20 timers gratis sparring med erfarne 
erhvervsfolk til rådighed for SMV-ledere og iværk-
sættere.
„Al erfaring viser, at virksomheder, som har en 
mentor, klarer sig bedre. Jeg ved, at vores frivil-
lige mentorer kan gøre en stor forskel med deres 
erfaringer og netværk. Det supplerer de mange 
gode kommunale kræfter rettet mod lokale 
vækst- og iværksættervirksomheder,“ siger Spar-
ringspartnernes formand Niels Buchholst.

Noter

aften med at køre til træf ved Kalø.“ 
Servostyringen gør det ellers til en 
bil, man har lyst til at køre. „Men 
den er dog ikke god til længere ture 
på grund af den lave forrude, og 
regnvejr ved den slet ikke, hvad er.“ 
Eneste mekaniske indgreb har været 
skiftning af noget ved starteren. 
„Bilen er ikke ældre, end at det er 
rimelig nemt at få fat i reservedele.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

HÅNDBYGGET VIDUNDER ER EN GOD INVESTERING

8649 2300 · vam.dk Tinvej 3         |          8940 Randers SV          |          86 44 74 66

CO4 Maskinfabrik A/S
Bogensevej 9B · 8940 Randers SV
Tlf. 8643 3232 · www.co-4.dk

Tlf.: 8644 1322
www.knud-jorgensen.dk

RANDERS-AUTOINDRETNING.DK

Hotel Kronjylland

Tlf. 8641 4333

GREFTA TRYK A/S

Pneumatics ApS . Industridalen 2 . DK 8870 Langå
Tel.: 86 453 453 . mail@pneumatics.dk 

www.pneumatics.dk

https://vam.dk/
https://williamskilte.dk/
http://www.co-4.dk
http://www.knud-jorgensen.dk
http://randers-autoindretning.dk
https://www.hotelkronjylland.dk/
http://grefta.dk
http://pneumatics.dk/
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Underligt nok er det for de 

fleste langt mere naturligt 

at passe på tænderne end på 

kroppen.

Kiropraktorer og ejere Henrik og Kirsten Thorhauge, Kiropraktorerne.com
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Kiropraktik handler lige så meget 
om at forebygge og pleje, som det 
handler om at helbrede. Det samme 
kan man sige om de regelmæssige 
besøg ved tandlægen. De fleste 
kender følelsen af lettelse i tandlæge-
stolen, når tandlægen siger: „Det 
ser fint ud. Du har ingen huller, så 
vi finder lige en 
tid for dit næste 
besøg.“

Mens det er 
helt naturligt at 
børste og pleje 
tænderne og få 
dem undersøgt 
regelmæs-
sigt, er vores 
øvrige sundhedssystem bygget helt 
anderledes op. Her er tilbuddene 
først tilgængelige, når det gør ondt. 
„Sammenligningen med tandlægen 
er faktisk et rigtig godt billede på 
forskellen,“ siger kiropraktor Henrik 
Thorhauge, der sammen med hu-
struen Kirsten driver kiropraktorerne.
com i Randers. „En tandlæge tager 
eksempelvis røntgenbilleder for at 
tjekke, om tænderne har det godt. 
Hvornår har du senest fået taget et 
røntgenbillede for at se, hvordan din 
krop har det?“

Du har selv ansvaret for din krop
Nogle gange får du hul i en tand, og 
nogle gange får du ondt i kroppen. 
„Stive led kan betyde nedsat funk-
tion og tryk på nerverne. Tandlægen 
siger tandbørstning og tandtråd, og 
jeg siger udstrækning og nye vaner. 
Det tandlægen gør for dine tænder, 
gør kiropraktoren for dine led, og vi 
bruger begge røntgenbilleder som 
arbejdsredskab.“

Nervebanerne betyder, at ho-
vedpine godt kan udspringe af et 

problem et helt andet sted på krop-
pen. Kirsten fortæller, at det derfor 
faktisk også er muligt at forebygge 
hovedpine. „Når det gør ondt, ser vi 
på, hvad vi kan gøre for dig, mens 
behandlinger inden det begynder at 
gøre ondt kan spare dig for mange 
problemer og give færre sygedage. 

Ligesom tand-
lægen ikke kun 
undersøger den 
ene side af mun-
den, ser vi også 
din krop som ét 
hele.“

Hun siger 
videre, at det har 
konsekvenser, 

at vi bliver større og større – og be-
væger os mindre og mindre. „Lader 
du som om, at det ikke har konse-
kvenser, får det lov til at køre videre, 
indtil du mærker, at du tog fejl. Fejl- 
og overbelastning af led medfører 
slidskader, hvis det ikke behandles. 
Det forebyggende handler „kun“ 
om at tage beslutningen om at ville 
det.“

Tjek på virksomhedens  
sundhedsforsikring
Hensynet til medarbejderne og 
ønsket om færrest mulige sygedage 
får mange ar-
bejdsgivere til at 
tegne kollektive 
sundhedsfor-
sikringer. „Der 
er forskellige 
forsikringer, men 
generelt tænker 
forsikringsselskaberne på sorte 
tal og har ikke patientkontakten. 
Virksomhederne bør derfor være 
grundigere med at sætte sig ind i, 
hvad det reelt er, de køber.“

Som eksempel nævner Kirsten 
slidgigt – en kronisk sygdom, der 
løbende skal holdes øje med og 
behandles. „Begrænset adgang til 
måske to eller fem behandlinger er 
forsikringsselskabets „alibiløsning“ 
og giver ingen mening.“ Arbejdsgi-
veren får kun glæde af en sundheds-
forsikring, hvis den giver mulighed 
for egentlig behandling. 

„Sundhedssystemet deler os ind 
i bokse, og sådan er mange forsik-
ringer også skruet sammen. Men 
vi passer bare ikke alle ind i samme 
boks.“ Det gælder både, hvad 
der behandles for – og antallet af 
behandlinger. „Nogle medarbejdere 
kan nøjes med fire behandlinger, og 
andre har brug for løbende behand-
linger over en periode.“

Begrænset adgang til bestemte 
behandlingssteder kan også være 
problematisk. „Når forsikringen 
tegnes, snakkes der ikke ventetider, 
men den dag det gør ondt og syge-
meldingen tikker ind på arbejdsplad-
sen, er det rart at have valgfrihed til 
behandlingssted, så du kan komme 
til straks. Der er vitterligt ordnin-
ger, som bare ikke dækker det, du 
troede.“

Tallene viser, at mens cirka 30 
procent af virksomhederne har 

tegnet en sund-
hedsforsikring, 
er det kun 6-10 
procent der 
bruger dem. 
„Det giver så 
gode penge til 
forsikringssel-

skaberne, at der både er råd til og 
mulighed for forbedringer.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

KIROPRAKTIK ER SOM  

TANDBØRSTNING  
FOR RYGSØJLEN

  HVORNÅR HAR DU 

SENEST FÅET TAGET ET 

RØNTGENBILLEDE FOR AT 

SE, HVORDAN DIN KROP 

HAR DET?

  DET FOREBYGGENDE 

HANDLER „KUN“ OM AT 

TAGE BESLUTNINGEN OM 

AT VILLE DET
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Da chef for Erhverv og Landdistrikt i Randers Kom-
mune, Dennis Jensen, tog med til julefrokosten i 1.g, 
havde han næppe nogen anelse om, hvilken betydning 
det ville få for ham. Christine var også med, og i dag 
har de sammen Frederik på 
17 år og de 20-årige tvillinger, 
Christoffer og Nicolai. „Vi bor 
i Bjerringbro, hvor Frederik går 
i 2.g,“ fortæller Dennis. „Chri-
stoffer og Nicolai bor på værelse 
sammen i Aarhus og læser jura i 
samme klasse.“

De første fem år af sit liv 
boede Dennis i København, hvor moderen var hip-
pie og faderen spillede fodbold i Avarta og havde et 
vognmandsfirma. „Da far blev indkaldt til militæret, 
måtte han lukke firmaet, så der ikke længere var råd til 
lejligheden. Mor flyttede til Thorsø, og far fulgte efter, 
da han var færdig med værnepligten og arbejdede først 
som slagteriarbejder og senere som vinduespudser.“

Bjerringbro blev omdrejningspunktet
Efter at Dennis havde bestået studentereksamen og 
aftjent værnepligten, flyttede han og Christine sam-
men i Bjerringbro. Han læste 
statskundskab i Aarhus, og efter 
at have boet i Aarhus og ganske 
kort tid i Sorø, vendte parret 
tilbage til Bjerringbro, da Dennis 
i begyndelsen af 2000 fik job 
som økonom i Bjerringbro Kom-
mune. Christine arbejdede for et medicinalfirma – og 
har blandt andet været med til at få viagra godkendt til 
det danske marked.

„Jeg ville gerne have mere ansvar og søgte derfor 
til Tjele Kommune, hvor jeg i en tidsbegrænset stilling 
som økonomisk specialkonsulent blev kommunaldirek-
tørens højre hånd i forbindelse med opbygning af en 
ny struktur.“ Derefter fulgte en spændende tid i Viborg 
med sammenlægning af seks kommuner – og efter det 
en tid i kommunens erhvervs- og udviklingsafdeling.

Dennis kom med i landsledelsen for Round Table og 
blev i 2008 formand, hvilket det år betød 16 udenlands-
rejser. „Jeg nedsatte mig samme år som selvstændig 
og arbejdede meget sammen med produktionsvirk-
somheder.“ Det politiske arbejde trak dog fortsat, og 
derfor søgte og fik Dennis stillingen som erhvervs- og 
udviklingschef i Randers Kommune. „Jeg har fået 
opfyldt mine faglige ambitioner og arbejder i dag med 
noget, jeg rigtig godt kan lide.“

Børn og sport har høj prioritet
Opvæksten i en typisk familie med en far, der måtte 
arbejde hårdt for at tjene til dagen og vejen betød, at 
Dennis ikke havde sin far med på fodboldbanen. „At 
han ikke havde muligheden har fået mig til at prioritere 
min mulighed for at være sammen med børnene. Jeg 
har været fodboldtræner for dem, og nu er jeg hold-

leder for deres håndboldhold samtidig med, at jeg er 
formand for Bjerringbro FH.“

Drengene har også lokket Dennis med til golf, og de 
tog beviset sammen i Tange Golfklub. „Jeg er måske 

lidt for meget konkurrencemen-
neske. Det er et par gange sket, 
at vi efter at have bestemt os 
for 18 huller er stoppet ved de 
9, fordi vi begyndte at skæn-
des.“

Efter sommerferien har der 
været lidt længere mellem løbe-
turene, men ellers har der stået 

5-9 km løb på programmet 3-4 gange om ugen. „Jeg 
er ved at lave et værelse til fitnessrum og har lige malet 
det.“ Cykelmaskinen blev sat op i forgårs, og der kom-
mer også romaskine, vægte og ribbe. „Christine ryster 
lidt på hovedet af det men husker samtidig også at 
fortælle, at jeg trænger til at tabe mig. Jeg har virkelig 
også en sød tand, og det er ikke altid, at jeg bare suser 
forbi Fladbrobageren på vej hjem. Der ligger mange af 
mine penge i bagerens pengekasse.“

Bjerringbro er delt i to, og mens den ene del er 
Viborg-vendt, bor Dennis og Christine i den Randers-

vendte del. „Vi bruger 
Randers og går i 
teater, i bio-
graf og til 
fodbold i 
Randers 
– og er 

ret vilde med butikkerne både 
i byen og i storcentret.“ Så 
længe Frederik går i gym-
nasiet i Bjerringbro, bliver 
de boende, men derefter 
rykker de sikkert nærmere 
Randers. „Jeg har spillet 
fodbold i Langå i ti år og 
kender stadig en del der, 
men der er også andre 
muligheder. Vi har et 
par steder i kikker-
ten – og så får du 
mig ikke til at sige 
mere om det.“

Mogens Greve,  
mogens@mercatus.dk

Mødet ved julefrokosten i 1.g er siden blevet til en 

familie med mand og hustru plus tre sprudlende drenge.

  JEG HAR FÅET OPFYLDT 

MINE FAGLIGE AMBITIONER OG 

ARBEJDER I DAG MED NOGET, 

JEG RIGTIG GODT KAN LIDE

  DER LIGGER MANGE AF 

MINE PENGE I BAGERENS 

PENGEKASSE
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FORELSKELSE  
PÅ MENUEN  
VED JULEFROKOST I GYMNASIET

Chef for Erhverv og Landdistrikt Dennis Jensen, Randers Kommune
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Randers Kommune

Jens Heslop (40) starter ved 
årsskiftet som direktør for 
Udvikling, Miljø og Teknik 
i Randers Kommune. Han 
kommer fra en stilling som 
direktør for Teknik og Miljø 
i Horsens Kommune og er 
uddannet cand. scient.pol fra 
Aarhus Universitet, ligesom 
han har efteruddannelse i 
både ledelse og strategisk 
byledelse.
„Randers er inde i en meget 
spændende udvikling. Flere 
og flere vælger Randers til. 
Det kan jeg godt forstå – for 
udviklingen bliver grebet både 
ambitiøst og nytænkende an. 
Det er meget motiverende, 
og det ser jeg virkelig frem til 
at blive en del af. Jeg glæder 
mig meget til at starte i Ran-
ders og lære kommunen, de 
politiske udvalg og byrådet, 
borgerne og medarbejderne 
at kende,“ siger Jens Heslop.

Tradium

Tradiums internationale pro-
jektkoordinator Anne Birthe 
Mortensen er blevet valgt ind 
i INNOTECS bestyrelse – The 
International Network of Tech-
nical Schools, hvor hun skal 
fungere som generalsekretær. 
Skolen ser samarbejdet med 
INNOTECS medlemsskoler, 
som en god mulighed for 
fælles videreudvikling af det 
internationale arbejde, som 
skal være med til at udvikle 
eleverne, medarbejderne og 
skolen som helhed i forhold til 

at få et internationalt udsyn. 
Hvert år sender Tradium et 
par hundrede elever og lærere 
til udlandet. 

Intego Randers
Simon Thomsen er ansat som 
el-teknisk serviceleder i Inte-
gos afdeling i Randers. Han 
kommer fra en stilling som 
projektleder hos Bravida og er 
uddannet el-installatør. Hos 
Intego kommer Simon til at 
arbejde med projektledelse, 
salg og kundepleje.

Restaurant 
Det Gamle Apothek
Pernille Bruun Jensen (25) 
er startet som køkkenchef 
på Restaurant Det Gamle 
Apothek. Hun har gennemført 
sin kokkeuddannelse i tre for-
skellige køkkener: Restaurant 
Christoffer Krabbe i Kjellerup, 
Nilles Kro og Montra Hotel 
Sabro Kro og har også været 
ansat på Molskroen Strand-
hotel.

Metal Østjylland

Daniel Dallerup (43) er 
enstemmigt valgt til afdelings-
formand for Metal Østjylland, 
som dækker Randers, Aarhus 
og Grenaa. Han er udlært 
klejnsmed og kommer fra en 
stilling som faglig sekretær i 
Metal Østjylland og har des-
uden været konstitueret næst-
formand. Daniel er desuden 
bestyrelsesmedlem i Tradium 
og han afløser Finn Andersen 
(59), der har været formand 
gennem syv år. 

Erhvervsakademi Dania
Jørgen Johannsen (56) er 
tiltrådt som økonomichef på 
Erhvervsakademi Dania. Han 
er uddannet kaptajn i Forsva-
ret, er HD i regnskab, har en 
MBA og en master i offentlig 
ledelse fra Aarhus Universitet. 
Jørgen kommer fra en stilling 

som koncern-økonomichef i 
VIA University College. 

Erhvervsakademi Dania har 
ansat Mette Gebert Suther-
land som ny uddannelses-
chef i Randers. Hun har en 
Associate Diploma Degree fra 
Newcastle College i Austra-
lien og en mastergrad med 
speciale i ledelse og virksom-
hedsetik fra Aarhus Universi-
tet. Mette kommer fra en stil-
ling som chef for voksen- og 
efteruddannelsesområdet ved 
Aarhus Business College.
Hendes opgave bliver primært 
at indgå stærke samarbejds-
relationer med det lokale 
erhvervsliv i Randers og 
skabe gode studierammer for 
de studerende på handels- og 
markedsførings-økonomud-
dannelserne, så de kan blive 
endnu dygtigere og eftertrag-
tede af virksomhederne.

Dan Dryer A/S

Parret, administrerende direk-
tør Susanne Eden og product 
manager Vagn Eden, har 
overtaget Dan Dryer A/S efter 
stifteren Niels Saaby Jør-
gensen. „Vi har ingen planer 
om at revolutionere virksom-
heden. Tilbage i 2013-14 
udarbejdede og indførte vi en 
ny strategi. Det er den, vi nu 
arbejder videre ud fra. Som nu 
vil vi i fremtiden have fokus 
på kvalitet, kontinuitet, design 
og det at komme ind allerede 
i projekteringsfasen, både når 
der skal renoveres og bygges 

nyt,“ siger Susanne, der gør 
det klart, at Dan Dryer bliver 
liggende i Randers, hvor direk-
tørparret også har bopæl.

Regionshospitalet Randers

Dorte Baarup (58) er tiltrådt 
som servicechef på Regions-
hospitalet Randers, hvor hun 
skal stå i spidsen for drift og 
udvikling af Serviceafdelingen 
med ca. 200 medarbejdere. 
Hun er uddannet sygeplejer-
ske og kommer fra en stilling 
som leder for hjemmeplejen 
Fuglebakken i Aarhus Kom-
mune. 

Glaseksperten A/S

Jesper Hønning (47) fra As-
sentoft er tiltrådt som salgs-
chef hos Glaseksperten A/S 
med hovedkontor i Hjørring. 
Han er uddannet klejnsmed 
og akademiøkonom inden for 
salg, og han kommer fra en 
stilling som salgs- og indkøbs-
chef hos Keflico A/S.

Asferg Skole
Stine Kragh Thorhauge (34) 
er startet som skoleleder på 
 Asferg Skole. Hun er ud-
dannet lærer og har været 
konstitueret som skoleleder 
på skolen siden april måned.
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
40048669 CubiDomus ApS .............................................26.11.2018
40048162 Ejendomsselskabet Eskærvej 16 ApS ...........26.11.2018
40047220 Team Falby IVS ...............................................26.11.2018
40043195 Scandinavian Art IVS ......................................23.11.2018
40042350 DNMAB IVS ...................................................22.11.2018
40026770 Facade Montage ApS .................................... 16.11.2018
40026762 Lifte og Værktøj Udlejning ApS ..................... 16.11.2018
40021418 Loyal Partner ApS .......................................... 14.11.2018
40020497 Projectweb IVS .............................................. 14.11.2018
40015167 Gas Tech Solutions ApS ................................. 12.11.2018
40005781 GourmetTing IVS ............................................08.11.2018
40000291 MarkStaun IVS ...............................................06.11.2018
39995522 Onlinelaser ApS..............................................05.11.2018
39995506 Randers Voliere Rådgivning ApS ...................05.11.2018
39994216 Østjysk Outdoor IVS ......................................04.11.2018
39988542 3T Wind IVS .................................................... 01.11.2018
39987864 Ejendomsselskabet TPS ApS ........................ 01.11.2018
39984865 Kildeberg Light ApS .......................................31.10.2018
39980827 Elite Beauty Trade IVS ...................................30.10.2018
39979020 Segato´s Grill og ishus IVS .............................29.10.2018
39976056 LN Klima IVS...................................................28.10.2018
39972735 RC Sun IVS .....................................................26.10.2018
39971917 PATRICK ART IVS ..........................................26.10.2018
39969882 MAAK-Shop ApS ...........................................25.10.2018
39968665 BS Hornbæk ApS ...........................................25.10.2018
39962330 Trade By International ApS ............................23.10.2018
39960982 MiRa-tec IVS ..................................................22.10.2018
39958708 Olicem ApS ....................................................22.10.2018
39956225 Aktieselskabet af 19.10.2018 ........................19.10.2018
39955032 Starjet Aps ......................................................19.10.2018
39954494 Romalt Maskinstation ApS ............................19.10.2018
39953706 Vindum Enterprises ApS ................................18.10.2018
39953684 Hurlumhej IVS ................................................18.10.2018
39944065 RMI Rejser ivs ................................................15.10.2018

39943956 C&C Bygge- & Rådgivningsfirma IVS ............15.10.2018
39942607 Tornøe Transport ApS ....................................15.10.2018
39941473 Badminton System IVS ..................................13.10.2018
39934744 METAVITA ApS .............................................. 11.10.2018
39929341 Romalt Ejendomme ApS ...............................09.10.2018
39920336 Camping Mega Store IVS ..............................05.10.2018
39919486 LUND BYG & MONTAGE APS.......................05.10.2018

Selskabsændringer
39482231 Local Influence ApS ............................................ 27.11.2018 0)
39572990 R92 Ejendomme ApS ..........................................26.11.2018 0)
32266762 HBJ STRØMMEN ApS .......................................26.11.2018 0)
39429551 Labra Capital IVS .................................................26.11.2018 0)
39385333 Suurland Solutions IVS ........................................26.11.2018 0)
38662678 ZetaLAN IVS ........................................................26.11.2018 3)
39298023 Manails IVS ..........................................................24.11.2018 0)
39304546 Spentrup Lilleby Aps ...........................................24.11.2018 0)
39458896 Wing Global ApS .................................................24.11.2018 0)
37701637 Speciallæge B. Madsen ApS ..............................24.11.2018 0)
31893208 F.L.I. REVISION & REGNSKAB ApS ..................23.11.2018 0)
35872302 DADC IVS ............................................................23.11.2018 0)
33639643 JANNE KJÆR ApS ..............................................23.11.2018 0)
32830188 REKLAMEBOKS ApS ..........................................23.11.2018 0)
30488555 AKTU-EL ApS ...................................................... 21.11.2018 4)
36452919 Studenter cruse ApS ...........................................20.11.2018 2)
36431474 Besic ApS ............................................................20.11.2018 2)
39067943 Keld Bording IVS..................................................20.11.2018 2)
37032379 Drastrup Tømrerforretning IVS ...........................20.11.2018 2)
31941393 TEBBESTRUP MURERFORRETNING ApS ........19.11.2018 2)
30614003 RACA BRO ApS................................................... 19.11.2018 1)
35245421 TILST ERHVERV ApS .......................................... 19.11.2018 1)
38252666 MATZEN GROUP IVS .........................................16.11.2018 3)
39158191 08.12.2017 ApS ................................................... 12.11.2018 3)
38585150 CBX ApS .............................................................. 12.11.2018 0)
37905429 Sussi & Co IVS.....................................................06.11.2018 3)
37228109 Devinso IVS .........................................................05.11.2018 3)

37941948 STRIIBtelecom IVS............................................. 26.10.2018 4)
38297538 Golden Eagle Danmark IVS ................................ 26.10.2018 4)
38639587 Falby Paper ApS ................................................. 26.10.2018 4)
37538086 Matilda Ayenu IVS .............................................. 26.10.2018 4)
36505923 SERVICE COURSE IVS ...................................... 26.10.2018 4)
31078598 GLARBJERGVEJ SUPER ApS ........................... 26.10.2018 4)
36552611 DANISH BREAST SUPPORT ApS ......................25.10.2018 1)
36902442 Den Røde Gris IVS ..............................................24.10.2018 2)
32446787 E/S STRØMMEN 23 ApS ....................................24.10.2018 1)
31632625 LOGIK ApS ..........................................................24.10.2018 1)
30484088 JOHANNELYST ApS ...........................................24.10.2018 1)
38347535 Kom Foran IVS .................................................... 23.10.2018 2)
36559950 Maria F ApS .........................................................17.10.2018 4)
36443898 TROELS SKOVGAARD ApS ...............................17.10.2018 4)
38032666 AM Consult IVS ...................................................17.10.2018 4)
38487019 TNY-Byg IVS ........................................................17.10.2018 4)
38212621 Chaos Wrestling Aps ...........................................17.10.2018 4)
37532681 F Advisory IVS .....................................................17.10.2018 4)
38582682 PILU Arctic Care IVS ...........................................17.10.2018 4)
38310372 Vanko IVS .............................................................16.10.2018 3)
31750229 RANDERS EJENDOMME ApS ...........................13.10.2018 2)
10063515 THH BYG ApS ......................................................13.10.2018 2)
12512007 NØRHALD BYGGEFIRMA ApS ..........................13.10.2018 2)
33581351 DTDS ApS ............................................................11.10.2018 3)
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)

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

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

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

C & S Security ApS *) ................................................... 8940 Randers SV

Beton Genbrug ApS ..................................................... 8960 Randers SØ

Onlinepos A/S *)  .......................................................... 8920 Randers NV

Innosurge A/S ............................................................... 8920 Randers NV

Focus Moduler A/S ....................................................... 8960 Randers SØ

CM. Industrilakering ApS ............................................. 8870 Langå

O.P. Anlæg ApS ............................................................ 8940 Randers SV

Dansk Affaldsminimering ApS ..................................... 8870 Langå

Nyt Syn Torvegade ApS *)  .......................................... 8900 Randers C

PK Transport A/S .......................................................... 8940 Randers SV

Emvi ApS ...................................................................... 8960 Randers SØ

Hornbaek A/S ............................................................... 8940 Randers SV

Campen Auktioner A/S *) ............................................ 8920 Randers NV

Mureren - Flemming Jensen Og Allan Simonsen ApS ... 8940 Randers SV

Tj Vvs & Blik ApS *) ...................................................... 8920 Randers NV

Sekura Cabins A/S ........................................................ 8960 Randers SØ

Collectaz ApS ................................................................ 8960 Randers SØ

Vorup Tømmerhandel og Byggecenter A/S ................. 8940 Randers SV

Murerfirma Leif Klitte ApS ........................................... 8930 Randers NØ

Malerfirmaet Bonde ApS ............................................. 8900 Randers C

Fabrika A/S *)  ............................................................... 8940 Randers SV

Toft Automation A/S ..................................................... 8981 Spentrup

42 Randers-Gazeller
Antallet af Randers-Gazeller er vokset fra 33 forrige år og 34 
sidste år til ikke mindre end 42 i år. Det er dagbladet Børsen, 
der på baggrund af indsendte årsregnskaber kårer de aktie- og 
anpartsselskaber, der har haft den største vækst.
13 af årets Gazeller var også med på sidste års liste.

De formelle krav for at selskaberne kan udnævnes som 
 Gazeller er:

• Der skal være min. 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kr. i 
bruttoresultat.

• Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. 
Regnskabs perioder på under 12 måneder i udgangsåret, og 
over 12 måneder i slutåret, frasorteres.

• Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert 
af regnskabsårene. Summen af det primære resultat skal 
være positivt. 

• Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være fordoblet i 
løbet af de seneste fire år.

Carelink A/S *)  ............................................................. 8960 Randers SØ

Assentoft Smede-og Maskinforretning A/S ................ 8960 Randers SØ

Café K ApS *)  ............................................................... 8960 Randers SØ

Heiring A/S *)  ............................................................... 8920 Randers NV

Va El ApS....................................................................... 8960 Randers SØ

Db Randers I ApS *)  .................................................... 8900 Randers C

Helsted Anlæg ApS ...................................................... 8920 Randers NV

Atea Transport ApS *)  ................................................. 8930 Randers NØ

Kdo Logistics ApS ........................................................ 8920 Randers NV

Hr-Industries A/S .......................................................... 8940 Randers SV

Ejersbo Isolering A/S *) ................................................ 8930 Randers NØ

Domus Byg A/S ............................................................ 8920 Randers NV

Jyskbyg ApS ................................................................. 8930 Randers NØ

Maximum Power ApS .................................................. 8900 Randers C

Sr Food A/S *)  .............................................................. 8960 Randers SØ

Hj Lift ApS ..................................................................... 8870 Langå

Projector A/S ................................................................. 8940 Randers SV

Systemcenter Randers A/S .......................................... 8920 Randers NV

Naturli´Foods A/S ......................................................... 8920 Randers NV

Henrik Vangsted Projekt ApS ....................................... 8990 Fårup

*) Blev også Gazelle i 2017
Kilde: Dagbladet Børsen
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Alle data er indhentet i perioden 
08.10.2018 - 30.11.2018
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Antal ansatte er en 
usikker variabel. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

A. LOFT PEDERSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste -1,7 (-1,3)
Resultat før skat -1,9 (-1,3)
Egenkapital 1,6 (2,3)
Antal ansatte 9

ALBÆK 
VOGNMANDSFORRETNING APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,7)
Resultat før skat -0,3 (0,0)
Egenkapital 0,7 (0,9)
Antal ansatte 3

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

AUTOCENTER ASSENTOFT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 6,4 (5,8)
Resultat før skat 1,4 (1,3)
Egenkapital 15,1 (14,7)
Antal ansatte 7

AUTOMOBILHUSET. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 12,1 (12,4)
Resultat før skat 2,6 (3,7)
Egenkapital 8,1 (9,9)
Antal ansatte 20

BOJE OG LENTZ APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 4,3 (5,1)
Resultat før skat 0,6 (0,7)
Egenkapital 1,1 (1,1)
Antal ansatte 15

CDPFREELANCE APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,8 -
Resultat før skat 0,0 -
Egenkapital 0,1 -
Antal ansatte 3

DAN-LIST A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 7,9 (7,5)
Resultat før skat 1,0 (0,9)
Egenkapital 10,8 (10,5)
Antal ansatte 15

DEN 12. MAJ 2016 APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 7

EJENDOMSUDVIKLING 
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,2)
Resultat før skat -3,2 (0,5)
Egenkapital 23,0 (26,8)
Antal ansatte 3

ENTRÉ LIVING 
BY BRDR. SØRENSEN MØBLER A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2018 
Bruttofortjeneste 2,5 (1,2)
Resultat før skat 0,4 (0,0)
Egenkapital 1,3 (1,0)
Antal ansatte 3

ENTREPRENØRFIRMAET JOHS. 
SØRENSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital -0,2 (-0,0)
Antal ansatte 3

FALBEPARKEN C2 APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,4)
Resultat før skat 1,4 (1,6)
Egenkapital 1,4 (0,3)
Antal ansatte 3

FJORDGÅRDEN RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,0)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 15

GOLDEN HOUSE RESTAURANT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 5,5 (5,2)
Resultat før skat 1,8 (1,6)
Egenkapital 4,4 (3,1)
Antal ansatte 35

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

IMAGE DATA APS. ÅRHUS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,6)
Resultat før skat 0,6 (0,6)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 3

ISOMATIC A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,3)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 0,9 (0,8)
Antal ansatte 3

JETTE LANNG APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,2 (0,3)
Antal ansatte 7

JMA A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 20,9 (19,7)
Resultat før skat 3,8 (3,7)
Egenkapital 3,6 (5,2)
Antal ansatte 27

L.M. STÅLINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 17,1 (13,7)
Resultat før skat 2,3 (0,8)
Egenkapital 8,0 (6,5)
Antal ansatte 35

MILANTA MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,5)
Antal ansatte 15

MULTI-LIVING AF 2014 APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,5 (1,9)
Resultat før skat -0,1 (-1,3)
Egenkapital -1,1 (-1,1)
Antal ansatte 15

MURERFIRMA JAN H. THORSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 

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

ORTOPÆDISK HÅNDSKOMAGERI 
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,5)
Resultat før skat 0,1 (-0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

RANDERS COMPUTER CENTER A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2018 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,2)
Resultat før skat -0,0 (-0,1)
Egenkapital 0,0 (0,1)
Antal ansatte 7

RANDERS FC A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat -15,6 (-4,2)
Egenkapital 12,3 (24,3)
Antal ansatte 150

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

RANDERS HH A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,9)
Resultat før skat -2,3 (-0,5)
Egenkapital -1,2 (0,5)
Antal ansatte 35

RANDERS HK A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 7,8 (5,8)
Resultat før skat 0,0 (-1,8)
Egenkapital 1,0 (1,0)
Antal ansatte 35

RANDERS PAVA- & AUTOGLAS 
CENTER APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,9)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,7)
Antal ansatte 3

RANTEK A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2018 
Bruttofortjeneste 10,4 (14,8)
Resultat før skat 5,6 (2,6)
Egenkapital 5,0 (0,6)
Antal ansatte 35

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

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

SMEDS EFTF. GULD & SØLV APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 7

TAGE STRANGHOLT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.

Kilde: Danmarks Statistik 
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Antal erklærede konkurser 
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� Log ind �Opret bruger

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%

K
ro
n
er
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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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Salgstid (dage)
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm. (kr)
Villaer/Rækkehuse

NAVNE
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ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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En ny elektronisk lærebog, der 
lever op til kravene i idræt efter 
den nye gymnasiereform, har 
betydet et kæmpeløft i omsæt-
ningen for forlaget Yubio ApS, 
der ejes af Thomas Skadhede 
og Charlotte B. Lytzen.

Thomas arbejder som fuldtids 
lærer på Paderup Gymnasium. 
Allerede i 2006 var han ikke 
tilfreds med de undervisnings-
bøger, der var tilgængelige til 
brug i hans biologitimer. Der-
for udgav han i samarbejde 
med et par andre to almin-
delige trykte bøger. „Men 
jeg fandt ud af, at bøgerne 
blev alt for lange til, at det var 
rentabelt at få dem trykt. Den 
ene af bøgerne var på 1.300 
sider, og sådan en vil jeg hel-
ler ikke byde eleverne, at de 
skal slæbe rundt på. Derfor 
startede vi i 2010 med at 
lave e-bøger i stedet for. Min 
kompagnon Charlotte, der er 
fotograf og grafiker, laver alle 
tegningerne i bogen, mens 
jeg er redaktør og står inde 
for det faglige indhold i samar-
bejde med en masse dygtige 
fagpersoner, der er tilknyttet 
som konsulenter.“

Fuldstændig åbne pdf-bøger
Kæmpebogen til biologi på 
nu 1.500 sider udkom første 
gang i 2013, og alle bøger 
bliver opdateret væsentligt 
hvert eneste år. Det er en af 
grundidéerne i virksomheden. 
„Alle vores bøger er fuldstæn-
digt åbne. Der er ingen bru-
gernavne og adgangskoder, 
og bøgerne kan frit kopieres 
på alle devices. Nogle af 
kunderne har lidt svært ved at 

forstå det, men det fungerer 
faktisk. Vi har ikke oplevet 
snyd en eneste gang.
Man kan købe et, to eller tre 
års licens, eller man kan købe 
en uendelig licens til en lære-
bog. Hvis licensen udløber, 
må man ikke bruge den mere. 
Men man har den stadig. Man 
kan selvfølgelig tilkøbe flere 
års licencer og stort set kun 
betale den ekstra pris for de 
år, man tilkøber.
Det holder kun, fordi det er 
så specielle bøger, der kun 
kan bruges til et helt specifikt 
formål. Og gymnasierne skal 
hvert år opgive til ministeriet, 
hvilke bøger de benytter i 
undervisningen. Det tjekker vi 
naturligvis.“

Interaktive bøger
Da det er rene pdf-filer, kan 
man læse i dem, uanset hvor 
man er og uden tilgængeligt 
netværk. Men der er også en 
online-del, der selvfølgelig 
kræver adgang til internettet. 
„Vi har smidt mange videoer 
op på youtube, som selvfølge-
lig kræver netadgang. Vores 
hovedkonkurrent til idræts-
bogen er Gyldendal, der har 
en omfattende hjemmeside. 
Deres løsning er billig, men 
ulempen er, at man skal være 
online med brugernavne og 
adgangskoder for at få adgang 
til deres bøger. Forlaget 
Systime er største konkurrent 
på biologibøgerne. De har en 
såkaldt flatrate betaling, så 
gymnasiet kan frit benytte 
deres bøger på alle hold til 
samme pris. Men bøgerne 
til nogle af fagene er faktisk 
ikke ret gode. Derfor kan vi 

godt konkurrere. Selvom det 
er svært for gymnasierne at få 
råd til at købe bøger i de her 
sparetider.“

Idrætsbogen boomer
Den nye fagbog til idræt er et 
kæmpehit for forlaget. Den 
indeholder bl.a. en masse 
instruktionsvideoer i f.eks. 
fodbold, floorball og basket-
ball. „Der er øvelseskapitler, 
hvor man bliver ledt ind til 
videoen via ikoner. Det kan 
spare læreren for en hel del 
forberedelse. Jeg er også selv 
idrætslærer, og derfor kender 
jeg behovene til undervisnin-
gen.“
Idrætsbogen har æren for, at 
omsætningen sidste år blev 
næsten tredoblet til knap 2 
mio. kr. Og så betyder det 
meget, hvilken licensform 
skolerne beslutter sig for. „1/3 
af sidste års omsætning er 
salg til et enkelt gymnasium, 
der har tegnet livstidsabon-
nement til alle klasserne. Der 
er et pænt stort potentiale i 
de omkring 170 gymnasier i 
landet, men jeg tror alligevel 
ikke, omsætningen bliver lige 
så stor i år, pga. de massive 
besparelser i undervisnings-
sektoren.“ Resultatet efter 
skat blev sidste år på godt 
200.000 kr.
Thomas vandt Novo Nordisk 
Fondens Gymnasielærerpris 
på 1/4 mio. kr. for biologibø-
gerne sidste år. Det er et flot 
skulderklap, som han da også 
er ret stolt af. Han overvejer 
nu at prøve sig frem i f.eks. 
Norge, Sverige og Tyskland, 
selvfølgelig med modificeret 
indhold.

Flot vækst i lille lokalt ebogsforlag
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Bruttofortjeneste 1,6 (1,4)
Resultat før skat 0,2 (-0,1)
Egenkapital 0,7 (0,5)
Antal ansatte 7

TANDLÆGE 
MARIE-NOEL ANDERSEN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,8)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 1,1 (1,0)
Antal ansatte 7

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

UNIQUE MANAGEMENT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,0 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 17,8 (17,8)
Antal ansatte 3

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

VÆRUM STÅLINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,3 (2,8)
Resultat før skat 0,2 (-0,5)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 7

ØSTJYSK BOLIG- OG 
ERHVERVSUDLEJNING APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,0)
Resultat før skat 5,1 (1,6)
Egenkapital 6,2 (1,4)
Antal ansatte 3

Yubio ApS
Beethovens Alle 3A
8920 Randers NV

Regnskabsafslutning 30-9-2018

Bruttofortjeneste 1,6 (0,7)

Resultat før skat 0,3 (0,3)

Egenkapital 0,3 (0,3)

Antal ansatte 3
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Ejerleder Thomas Skadhede, Yubio ApS
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Smærup & Wessman A/S
Ingeniør- og arkitektvirksom-
heden Arkikon ApS har købt 
arkitektfirmaet Smærup & 
Wessman A/S i Randers. Den 
udvidede tegnestue beholder 
adresserne i både Randers og 
Grenaa, og sammenlægnin-
gen kommer til at give synergi 
og fordele for kunderne og 
åbner for flere og større op-
gaver. Rent praktisk kommer 
flere af Arkikons medarbej-
dere til at sidde i lokalerne på 
Reberbanevej i Randers.
„Vores opgaveporteføljer 
supplerer hinanden fint, og 
Arkikon har et godt fagligt ni-
veau og spændende opgaver 
indenfor industrien og det 
tekniske byggeri, som passer 
godt til os,“ fortæller John 
Wessman, der fortsætter som 
arkitekt i Arkikon.

Madservice Kronjylland
Fælleskøkkenet, der leverer 
mad til hjemmeboende bor-
gere, har fået bronze mærket 
i økologi. Det betyder, at 
borgerne i Randers- og Nord-
djurs Kommuner er sikret en 
økologiprocent på 30 – 60 i 
maden. 
„Vi er rigtig glade for at kunne 
tilbyde vores kunder mere 
økologi til samme pris som 
før. Det kan blandt andet lade 
sig gøre, fordi nogle fødevarer 
er blevet billigere, og fordi vi 
har fået nogle gode indkøbs-
aftaler med fokus på økologi,“ 
fortæller Marianne Sloth, 
leder af Madservice Kronjyl-
land.

Park By Studie Rørbæk
Frisørsalonen på Dytmærsken 
får nyt bæredygtigt look og 
bliver til en Park Styling salon. 
Indehaver Sofie Rørbæk 
Rothausen og frisørerne er de 
samme som altid, men skiftet 
giver en række fordele til kun-
derne, der ud over miljøven-
lige tiltag også kommer til at 
nyde godt af, at salonen bliver 
moderniseret i løbet af 2019.

Lemvigh-Müller Randers
Egne lastbiler og chauffører 
med erfaring i stålleverance 
giver bedre og sikrere service. 
Derfor har Lemvigh-Müller 
øget sin flåde af lastbiler fra 
36 til 40. Samtidig udskiftes 

alle de gamle lastbiler til en 
mere miljøvenlig model. „Vo-
res vognmænd gør det godt, 
men vores erfaring viser, 
at chauffører, som kommer 
som direkte repræsentanter 
for vores virksomhed, giver 
kunderne en bedre service,“ 
forklarer Preben Mandsberg, 
driftsleder hos Lemvigh-
Müller i Randers.

Erhvervsakademi Dania
Til februar bliver det muligt 
at starte på en ny spilrettet 
professionsbacheloruddan-
nelsen i softwareudvikling på 
campusset i Grenaa.
„Jeg er naturligvis glad for, 
at vi kan tilbyde den nye ud-
dannelse. For der er behov 
for den, hvis ikke Danmark 
skal hægtes endnu mere af 
spil-toget i international sam-
menhæng, end vi allerede 
er. Spilbranchen bliver stadig 
ikke opfattet som en industri. 
Mens vi forsøger at sætte 
spil i bås som enten kultur 
eller underholdning, overhaler 
udlandet os i disse år, og vi 
går glip af mange milliarder 
kroner i indtjening,“ siger 
campuschef Jonatan Yde fra 
Erhvervsakademi Dania.

Regionshospitalet Randers 
I over ti år har hospitalet 
tilbudt bl.a. jobtræning og 
virksomhedspraktik til bor-
gere, der af forskellige årsager 
har haft udfordringer med at 
passe ind på arbejdsmarke-
det. Det er baggrunden for, at 
det nu har modtaget Randers 
Kommunes CSR-certifikat. „I 
er blandt dem, der virkelig gør 
en forskel for de ledige. Vores 
gode samarbejde går tilbage 
til midt halvfemserne, og gen-
nem årene har I vist, hvordan 
socialt ansvar kan kombineres 
med drift. Tillykke til hospita-
let for at være en rummelig 
arbejdsplads,“ fortalte Bent 
Hedelund, virksomhedskonsu-
lent ved Jobcentret i Randers 
Kommune ved overrækkel-
sen.

Hounö A/S
Ovnproducenten har høstet 
international hæder for at 
være blandt de allermest inno-
vative i branchen og modtaget 
den prestigefyldte pris Ger-

man Design Award 2019 for 
sin Let’s Cook cloud-løsning, 
da det innovative værktøj er i 
verdenseliten indenfor cloud-
teknologi til professionelle 
køkkener. „Vi er rigtig stolte 
af prisen, som understreger, 
at vi er innovative og rammer 
den bruger oplevelse, som 
vores kunder efterspørger. 
Vi tilbyder en specifik og 
håndgribelig løsning ved hjælp 
af cloud-teknologi, som er 
til gavn for brugerne,“ siger 
Hounös adm. dir. Morten A. 
Nielsen.

Randers Business 
Awards 2018
I alt 12 priser er blevet samlet 
i een event under navnet 
Randers Business Awards, 
der fandt sted midt i novem-
ber. Der blev uddelt følgende 
priser:
Langå-prisen Årets Svelle
Kim Dalsgaard fra Dansk Af-
faldsminimering ApS
Poul Harris Rotary-prisen
Lars Bendix fra Danish Coffee 
& Tea ApS (Farmmountain)
Årets Business Q-vinder
Direktør Susanne Eden fra 
Dan Dryer A/S
Årets CSR-virksomhed 
Bach & Pedersen Fragt A/S.
Årets Ejerledede Butik 
Frederiksberg Kødforsyning V/ 
Christian Rytter Sørensen
Årets Hæder 
Dorthe Bjørn og Mike Pabst 
fra Restaurant Sejlklubben, 
Det Gamle Apotek, Café Jens 
Otto og Slotspladsens Is Og 
Kaffebar.
Årets Iværksættere 
Grafikr ApS
Årets Kædebutik
Herretøjsforretningen Marcus 
Randers ApS
Årets Medarbejder
factory manager Koren 
 Hachlilie, Toppac A/S
Årets Socialøkonomiske 
Virksomhed
Borups Service ApS
Årets Virksomhed
Wood Step A/S
Årets Vækstpris
Sekura Cabins A/S

Madens Hus
De historiske køkkener i 
Madens Hus på Det Grønne 
Museum i Auning har mod-
taget en international pris 

ved Food Trekking Awards 
2018 i London. „Vi er utroligt 
stolte og glade for at mod-
tage prisen. Det er et kæmpe 
skulderklap til alle de folk, der 
har knoklet stenhårdt for at få 
Madens Hus og arbejdet med 
at formidle vores madhisto-
rie og den levende kulturarv 
til at lykkes,“ siger direktør 
Anne Bjerrekær, Det Grønne 
Museum.

Aarhus Airport
Lufthavnen er af Erhverv 
Aarhus udnævnt til Månedens 
Virksomhed med baggrund 
i dens vilde udvikling. Pas-
sagertallene er nærmest 
eksploderet – proportionelt 
med det væsentligt udbyg-
gede rutenet. 
Den markante vækst fik for 
alvor luft under vingerne, 
da Aarhus Airport sidste år 
udvidede sit samarbejde med 
SAS med nye ruter til Oslo, 
Stockholm, München, Ma-
laga, Mallorca, Split og Nice. 
Derudover er lavprisflyselska-
bet easyJet kommet til byen 
med ruter til i første omgang 
Berlin, Tegel og London 
Gatwick.

Jesper Buch Foredrag
14. januar 2019  kl. 09:00 ,  Erhverv 
Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV.
KICK - ASS - Fra kælder til milliard
Jesper Buch er en af Danmarks 
mest succesrige forretningsmænd 
og et kendt ansigt fra DR‘s populære 
iværksætterprogram „Løvens 
hule“. Jesper fortæller om livet som 
iværksætter, hvordan han startede i 
sin kælder, og hvilke udfordringer han 
mødte på sin vej.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, 
tsj@erhvervranders.dk, 5210 0921.

Iværksætternetværket
22. januar 2019  kl. 19:00-21:00,  
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Regnskabsforståelse og Budget. 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.
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Vi ønsker alle en rigtig
glædelig jul
2. søndag i advent er passeret, og juleperioden er nu for
alvor skudt i gang.
December er ofte en travl måned for mange virksomhe-
der, som giver mulighed for at reflektere over året, der er
ved at rinde ud.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Kontoret holder åbent mellem jul og nytår!

Sag 5228RProduktion, lager og forening.

NYHED

Spentrup - Industrivej 21
Velbeliggende produktions-/lagerejendom i
Spentrup. Ejendommen er indrettet med stort
produktionslokale/værksted. Loftshøjde er
ca. 2,5-4 m. Udsugningsanlæg og luftudtag.
Grunden er udlagt i græs og belægning.

TIL SALG

Kontantpris kr. 875.000
Etageareal m2 255
Grundareal m2 1.987

Randers tlf. 7020 3911

Sag 7001RButik og detail.

PÅ GÅGADE.

Randers C - Rådhusstræde 6, st.
Meget velbeliggende butik blandt bl.a. H&M
og Neye. Lejemålet har salgslokale med vind-
uer i hele facadens længde mod Rådhus-
stræde. Butikken fremtræder særdeles indby-
dende for kunder. God kælder til opbevaring.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 150.000
Etageareal m2 167

Randers tlf. 7020 3911

Sag 7528-3Kontor og administration.

GODE P-FACILITETER.

Randers C - Provstegade 6. 1.
Velindrettede kontorlokaler lige ved strøgga-
derne. Lejemålet er beliggende på 1. sal med
indgang direkte fra terræn fra ejendommens
tiltalende gårdmiljø med glaspyramide, be-
plantning og græsplæner. Parkeringskælder.

TIL LEJE

Årlig leje kr. 96.000
Etageareal m2 140

Randers tlf. 7020 3911

Sag 6256Boligudlejningsejendomme.

NY PRIS

Randers NØ - Bavnevej 33a
I veldrevet ejendomsselskab udbydes porte-
følje af 39 boliglejemål beliggende i oplands-
byer omkring Randers og Århus. Ejendomme-
ne sælges i selskabsform. Fuldt udlejet.

TIL SALG

Kontantpris kr. 18.500.000
1. års nettoafkast % 7,37
Etageareal m2 4.214

Randers tlf. 7020 3911

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


TAG PÅ EFTERUDDANNELSE 
 
Få konkrete redskaber til at planlægge dit næste projekt,  
lede din projektgruppe og styre dit projekt mod målet.  
tradium.dk/retail-management

MERE END 5000 KURSISTER OM ÅRET VIDNER OM RELEVANS, TEORI OG FORMIDLING I TOPKLASSE

 

Styrk din 
fremtid

 

Projektlederuddannelsen har for mig handlet 
om at få noget struktur på den måde, vi 
arbejder herude, når vi skal løse større 
opgaver. Min oplevelse var, at jeg ofte havde 
udfordringer med at få større opgaver og 
projekter ført ud i livet og færdiggjort. Derfor 
var det oplagt for mig at få nogle værktøjer 
på projektlederuddannelsen og arbejde videre 
med. Et andet vigtigt aspekt har for mig været 
at komme i netværk med andre projektledere 
fra andre lokale virksomheder. Det har 
betydet, at vi har kunnet foretage noget 
erfaringsudveksling og dele nye ideer.

Driftsleder Allan Asp Poulsen 
Randers Kommune Affaldsterminal
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