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KERNEKUNDEFOKUS  

GIVER VÆKST
Det er ingen hemmelighed, at 
mange håndværksmestre mangler 
svende. Det gør TJ VVs & Blik i 
Råsted også. Men de to ejerledere 
Adam Klausen og Mikkel Clausen 
har taget konsekvensen ved at 
koncentrere sig om virksomhedens 
faste kunder og servicere dem rigtig 
godt. „Vi har valgt stort set at sige 
nej til nye kunder de sidste par år. 
Samtidig er en del af vores kerne-
kunder vokset, så vi har haft rigtig 
travlt alligevel. Det har gjort, at både 
omsætning og indtjening er steget 
rigtig flot de sidste par år, og jeg ved 
allerede nu, at vi også bliver Gazelle 
i 2019,“ konstaterer Adam.

Lejer VVS-svende ind
Mange af de faste kunder har 
heldigvis også travlt, og når det så 
kniber for den faste stab at klare 
opgaverne, hyrer de to brødre 
vikarer ind. Enten fra et af de lokale 
vikarbureauer eller direkte hos små 
enmands-mestre, som lejer sig selv 

ud. Adam er næsten ligeglad, om 
vikaren er selvstændig eller kommer 
fra vikarbureau. „Vi betaler lidt mere 
på den måde, men så skal de også 
levere varen. Samtidig slipper vi for 
sygedage og lønregnskaber. Jeg får 
bare en faktura.“

Selv med ude
Adam og Mikkel løser selv mange 
serviceopgaver og arbejder sam-
men med svendene. „I weeken-
den er det os selv, der er ude 
på de akutte opgaver.“ Adam 
mener, det giver et godt 
fællesskab, gode arbejds-
forhold og tilfredse 
medarbejdere. Det er 
mere værd for de 
fleste end nogle 
få kroner ekstra 
i timen eller en 
bonus.

http://erhvervsgrunde.randers.dk
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Jobbene som bilsælgere var sagt 
op og pladsen i Assentoft købt, da 
finanskrisen satte ind og vendte op 
og ned på planerne for indehaverne 
af AutoC, Michael Rank og Mikkel 
Hentze. „Vi startede på det mest 
uheldige tidspunkt i januar 2008, 
hvor krisen kradsede,“ fortæller 
Michael. „Det var nærmest umuligt 
at sælge biler i Danmark, så vi måtte 
finde andre muligheder.“

De rettede øjnene mod udlandet 
og fandt hurtigt ud af, at der godt 
kunne sælges biler andre steder. 
„Danske biler matchede efter-
spørgslen og kunne sælges til den 
rigtige pris.“ Mange ville gerne 
sælge, og landets bilforhandlere var 
hårdt ramte af krisen 

og købte ikke til lager. „Det var lidt 
vildt. Vi afsatte 
stort set alt og 
måtte i ban-
ken på et skidt 
tidspunkt for at 
få mere kredit. 
Men de kunne 
heldigvis godt 
se, at konceptet holdt og at afsæt-
ningen var både god og stabil.“

Samarbejdede med SKAT
Michael og Mikkel rejste 
ikke ud men annoncerede 
på udenlandske bilporta-
ler, mens mund til mund 
også satte god fart i 
forretningen. „Vi var lidt 
pionerer på området, 
og sammen med SKAT 
var vi med til at indføre 
proceduren for, 
at vi selv kan 
værdisætte 

bilerne.“ Der er strenge dokumenta-
tionskrav for, at 
de solgte biler 
også forlader 
landet. „Det kan 
være fotos af 
bilerne på trailer, 
kopi af købers 
pas m.m. Det er 

ikke noget, man bare lige gør på to 
minutter.“

Andre fik også øje på eksport-
mulighederne, og svage sjæle lod 

sig friste til at snyde med 
registreringsafgiften. „SKAT 

har heldigvis kørt en god 
kontrol og har også lukket 
nogle forhandlere ned – 
og dermed også sat en 
stopper for den unfair 

konkurrence.“ I 2017 
kom der en 

omfattende 
opstram-

ning af 
reg-
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Nystartede bilsælgere tog 
kampen op og søgte nye veje for 
at køre uden om finanskrisen.

  DET VAR NÆRMEST 

UMULIGT AT SÆLGE BILER 

I DANMARK, SÅ VI MÅTTE 

FINDE ANDRE MULIGHEDER

Indehaver Michael Rank, AutoC



lerne som blandt andet betyder, 
at forhandleren efter en indgået 
handel skal gemme bilen i 14 dage, 
så SKAT har mulighed for at tjekke 
bilen, inden den forsvinder ud af 
landet.

„Vi var bange for, at det ville 
ødelægge handlen, men kunderne 
har efterhånden vænnet sig til det.“ 
Mens AutoC i 2010 også åbnede en 
„almindelig“ bilhandel i Randers, 
kommer der i Assentoft udeluk-
kende udenlandske kunder samt 
danske bilforhandlere for at købe, 
mens der af og til også kommer 
 private for at sælge en bil. „Der 
kommer også private udlændinge, 
da det simpelthen er for svært for 
dem at hitte ud af reglerne for regi-
strering m.m., hvis de skulle sælge 
bilen i hjemlandet.“

Udlændinge i Danmark  
fremmer eksporten
Hver måned sælges cirka 100 biler 
til eksport plus 30 biler til danske 

bilforhandlere. „Nogle biler når slet 
ikke at blive læsset af lastbilen, før 
de er solgt, og liggetiden er mak-
simalt en måned. Vi køber bilerne 
ubeset, og det 
er i høj grad 
en tillidssag at 
handle biler, 
som vi gør.“

I starten var 
kunderne ho-
vedsageligt fra 
Litauen og Tyskland, mens de fleste 
biler i dag sælges til Rumænien 
og Polen – men også til Tyskland, 
Holland, Italien, Spanien og Tjekkiet. 
Udenlandske arbejdere i Danmark 
er med til at understøtte eksporten 
ved at hjælpe forhandlere i hjemlan-
det. „Flere udenlandske forhandlere 
kender landsmænd, der arbejder her 
i landet og bruger dem til at tjekke 
bilerne ud her ved os inden købet.“

Identifikationen af kunden er 
vigtig, og man skal sikre sig, at det 
er vedkommende, der betaler reg-

ningen. „Det koster tid at tjekke ID 
og adresse m.m. Vi hører om andre 
forhandlere, der får problemer, når 
de et halvt år senere har brug for at 

finde frem til en 
kunde – men 
har været for 
sløsede med 
at sikre sig de 
nødvendige 
oplysninger.“

Hen ad 
vejen har flere og flere fået øje på 
forretnings mulighederne ved bil-
eksport. „Det er et ret stort pro-
blem, når nogle forsøger at omgås 
reglerne og er med til at give bran-
chen et dårligt ry. Men vi har været 
her i ti år, og det kommer os til gode, 
at vi hele tiden har haft en rigtig 
god dialog med SKAT. Vi er med til, 
at der sælges så mange nye biler i 
Danmark, da det slet ikke var muligt 
uden eksporten af de gamle biler.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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KRISEN BLEV  

STARTHJÆLP  
TIL BILEKSPORT

  VI KØBER BILERNE 

UBESET, OG DET ER I HØJ 

GRAD EN TILLIDSSAG AT 

HANDLE BILER, SOM VI GØR
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Det var en kontrastfuld forandring 
fra kassetænkning, regler og kontrol-
ler til korte beslutningsprocesser og 
frihed til at vælge efter maven og 
den sunde fornuft. Set fra en bank-
rådgivers perspektiv var opstarten i 
2008 mod alle odds. 

„Vi startede op, mens finanskri-
sen pustede os i nakken. Heldigvis 
var de danske kvinder hurtigt med 
på, at der var brug for glade farver 
i en krisetid,“ fortæller Rikke, hvis 
yndlingsfarve er turkis og petroleum 
krydret med rød og pink, som er du 
Mildes DNA-farver.  

Fra sparekasse til kjoler
du Milde er navnet på den succes-
fulde kjolevirksomhed, søstrene 
Mette og Rikke i 2008 startede 
op sammen. Til daglig er de alene 
på det kreative hovedkontor Villa 
du Milde i Assentoft lidt udenfor 
Randers, men flere samarbejdspart-
nere er gennem tiden kommet med 
indenfor i kjoleeventyret.

„Vi har fem salgsagenter i Nor-
den, Holland, Tyskland og Belgien. 
Vores systue ligger i Polen, vi har en 
underleverandør 
af strømper i 
Italien og så har 
vi fotografer og 
grafikere tilknyt-
tet.“

Særligt 
kontakten med 
mennesker 
sætter Rikke stor pris på. Inden hun 
gav helt slip på stillingen i sparekas-
sen, var der særligt én ting, hendes 
tanker kredsede omkring. 

„Jeg var i tvivl, om jeg kunne sige 
farvel til de mange mennesker, som 
berigede mig hver dag. Men fleksi-
biliteten og glæden ved at være selv-
stændig føles helt rigtigt, og vi har jo 
også løbende kontakt med mange 

interessenter, 
der er en del af 
det, vi laver.“

Men Rikke 
er glad for, at 
hun har godt 
23 års erfaring 
fra finansver-
denen, selvom 
hun er bange 
for at komme til 
at lyde som en 
gammel onkel. 

„Det er ingen tvivl om, at unge 
mennesker har rigtig gode forhold 
for at starte selvstændigt, men de 
mangler ofte erfaringen. Jeg er glad 
for, at jeg har opbygget så meget er-
faring på arbejdsmarkedet. Her har 
jeg lært, hvordan man laver aftaler, 
håndterer økonomi og har kendskab 
til områder som ledelse, strategier 
og handleplaner.“

Sætter selv sejlene
Mens Rikkes tanker tager flugt til de 
oceaner af tid, hun har brugt på do-
kumentationskontrol i finansverden, 
fryder hun sig over, at hun i dag selv 

kan bestemme. 
„Jeg glæder 

mig ofte over 
at være fri for 
alle de regler. 
Når Mette og 
jeg kommer på 
en idé, kigger vi 
bare på hinan-

den, mærker efter i maven og „Ja, 
det gør vi!“„

Og spørger man en tidligere bank-
ansat, hvordan det går økonomisk 
i hendes forretning, er meldingen 
klar: „Det går godt“. Væksten på tøj 
og sko-markedet har generelt de 
seneste 17 år i følge PEJ-gruppen 
været -0,2 %, mens du Milde det 
seneste år har haft en vækst på 

ca. 100 % på 
dele af eksport-
markedet. Det 
danske marked 
vækster også, 
dog ikke nær så 
eksplosivt. 

„Vi klager 
ikke. Selvom 
detailhandlen 
har det hårdt, 
mærker vi stadig 

en stor efterspørgsel og øget op-
mærksomhed på vores designs.“

Familien nyder  
friheden og energien
Arbejde og fritid flyder uundgåeligt 
sammen som selvstændig, men 
manden og de to børn på 16 og 18 
år er glade for, at Rikke tog springet. 

„De nyder, at min arbejdstid er 
mere fleksibel og at der nu er større 
frihed til at gøre, som vi vil. Mit 
kæmpe energiboost kan jeg heller 
ikke skjule, når jeg kommer hjem og 
de kan mærke, hvor glad jeg er hver 
dag for min beslutning.“

Rikke og Mettes farverige 
kjoleeventyr er langt fra slut, 
de er klar til at indtage nye 
markeder, men ingen ved, 
hvor rejsen ender.

Louise Laustsen,  
louise@mercatus.dk

23 år i finansverden blev det til, før tidligere afdelingsdirektør Rikke 

Hjordkvist Vahle sprang ud i det bureaukratifrie liv som selvstændig. 

Nogen ville sige, at timingen var speciel.

RIKKE GIK FRA FINANS TIL KJOLER

  FLEKSIBILITETEN OG 

GLÆDEN VED AT VÆRE 

SELVSTÆNDIG FØLES 

HELT RIGTIGT

  UNGE MENNESKER 

HAR RIGTIG GODE 

FORHOLD FOR AT 

STARTE SELVSTÆNDIGT, 

MEN DE MANGLER OFTE 

ERFARINGEN
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RIKKE GIK FRA FINANS TIL KJOLER

Medejer Rikke Hjordkvist Vahle, du Milde ApS
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TRAVL IVÆRKSÆTTER  

 SPRUDLER  
AF IDÉER

Iværksætter  Torsten Hartvig Rasmussen, Computrade ApS



Indtil 31. juli 2018 var Torsten 
Hartvig Rasmussen forret-

ningsudvikler i et firma, som 
udlejer materiel til byggepladser. 

Han valgte at 
stoppe for at 

gå all in med sin 
fritidsvirksomhed 
– salg af brugte 
computere i 
Computrade, 
som lige er blevet 
til et ApS. 

„De første to måneder tjente jeg 
60.000 kroner, og så var jeg i gang,“ 
fortæller Torsten. Han har kontor og 
lager i Randers men bor i Lystrup ved 
Aarhus for at være tæt på sin datter. 
„Jeg er født og opvokset i Randers, 
og havde det ikke været for min dat-
ter, boede jeg også i Randers i dag. 
Billige lokaler i et godt iværksætter-
miljø med gode netværk gør Randers 
til det perfekte sted.“

Søger investor til ny butik
Randers ligger også godt i forhold til 
Aalborg, hvor Torsten sammen med 
Nicolai Lassen for nylig har åbnet 
webshoppen brugtegamere.dk. „Et 
tilfældigt møde i et debatforum på 
nettet var startskuddet. I øvrigt har 
jeg mødt ret mange af mine rela-
tioner gennem forskellige debatfo-
rums.“ Nicolai ejer 33 procent og 
Torsten 67 procent. 

„Jeg køber de brugte computere 
via Computrade og er lagerførende. 
En computer sælges først videre til 
brugtegamere.dk, når en kunde har 
bestilt den.“ I morgen skal Torsten 
hente 120 stationære computere og 
30 laptops ved en samarbejdspart-
ner. „De 30 laptops sælger jeg selv, 
mens de stationære kommer på lager 
til brugtegamere.dk.“ Alle indkøb 
bliver gået igennem af Torsten og/
eller den 15-årige medhjælper. De 
stationære bliver genopbygget med 
blandt andet nyt 
grafikkort, ny 
harddisk og må-
ske ny strømfor-
syning m.m.

„Ikke mindst 
her i opbygningsfasen er tilbagemel-
dingerne på Trustpilot alt afgørende 
for brugtegamere.dk. Èn ting er at 
sælge markant billigere, men jeg skal 
leve af god kundeservice og tilfredse 
kunder. Det kræver virkelig meget af 
fastholde de nuværende 4,9 ud af 5 
stjerner på Trustpilot.“

Nicolai og Torsten er på udkig efter 
en investor, som er klar til at gå med 

i en gamerbutik i Aalborg eller Ran-
ders. „Det kræver en butiksbestyrer, 
inventar, lokaleleje m.m. og koster 
måske en halv mio. Pt. er vi ikke der, 

hvor vi selv er 
klar til at løfte 
det.“ Fokus skal 
fra starten være 
gamerudstyr. 
„Men det kan jo 
hurtigt udvikle 
sig.“

Computerophugger  
måske det næste 
Torsten overvejer lige nu modellen 
for sit eget ApS. „Flere af mine kun-
der køber ret mange laptops ved mig 
til videresalg, så den oprindelige idé 
med at sælge fra min egen webshop 
er endnu ikke på tegnebrættet.“ Et 
nyt og helt uprøvet område kan ende 
med også at blive en del af forret-
ningsgrundlaget.

„Du drømmer ikke om, hvad virk-
somheder smider ud af computere. 
Det er helt vanvittigt, og med den 
stadig stigende interesse for genbrug 
og miljø er der måske en forretnings-
mulighed i det – lidt efter samme 
model som handel med brugte 
originaldele til biler.“ Ved at finde den 
rigtige hjemmeside ser Torsten hele 
verden som aftagere. „Jeg ved ikke, 
om der er penge i det men kan jo se, 
hvad jeg i dag skal give for nye re-
servedele. Og brugte originaldele er 
altså bare meget bedre end kinesiske 
kopivarer.“

For at prøve det af har han alle-
rede aftale med en mellemhandler 
om at aftage defekte computere. 
„En computer til 50 kroner kan jeg 
måske få 600 kroner eller mere ud 
af ved at pille reservedelene ud.“ 
En nuværende samarbejdspartner 
køber årligt 1.000 nye computere ved 
sine leverandører. „Der følger 1.000 
strømkabler med, som de bare smi-

der ud. Jeg har 
købt et mindre 
parti kabler for 
to kroner pr. stk. 
Det er win-win, 
og nu har han 

mig i systemet, når han får andet.“ 
Selv om Torsten faktisk har temmelig 
travlt med at købe, sælge, modtage 
og afsende computere, er både 
drømmen og energien intakt. „Det 
ser virkelig nemt ud, og det kan være 
jeg tager fejl. Men det skal undersø-
ges.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Lyst til salg og mod til at springe ud i nyt er 

baggrunden for spirende computervirksomhed.

  BILLIGE LOKALER I 
ET GODT IVÆRKSÆTTER-
MILJØ MED GODE NET-
VÆRK GØR RANDERS TIL 
DET PERFEKTE STED

  DU DRØMMER IKKE 
OM, HVAD VIRKSOMHEDER 
SMIDER UD AF COMPUTERE
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Indehaver af eCAR i Randers, Allan 
Simonsen, fandt i 2013 endelig den 
bil, han i ti år havde været på udkig 
efter. Hvis prisen er den rigtige, er 
den til salg, men han har den stadig, 
selv om en interesseret køber sidste 
år var klar til at betale prisen. „Men 
han ville pakke den ind i folie med 
flødeboller på, og det sagde jeg 
nej til,“ fortæller Allan. „Det over-
raskede ham – han blev faktisk lidt 
sur.“

Kun original én gang
Det særlige ved denne Ford Eco-
noline er, at det er topmodellen i 
original lak med meget få kilometer. 
„Det var bare et transportmiddel, 
der ikke blev regnet for noget.“ Top-
modellerne blev der lavet færre af, 

og de blev heller ikke gemt. „Nogle 
prøver at gøre en bil original ved at 
male i samme farve, men i mine 
øjne er den kun original én gang – 
og ikke når den er malet igen.“ Ene-
ste lille „men“ er bundmåtten. „Den 
gamle gik simpelthen fra hinanden, 
så den blev skiftet ud med en ny og 
original måtte.“

Bilen blev købt på en auktion i 
USA. „Da jeg først fandt den, måtte 
jeg bare have den.“ Efter købet 
snakkede Allan med sælgeren. 
„Han manglede plads, og efter at 
han havde sendt mig en liste med 
yderligere 15 biler til salg, endte jeg 
med at købe yderligere fire biler, der 
siden blev solgt videre.“ Dette forår 
var der igen bud fra sælgeren, fordi 
han igen manglede plads. „Men det 

gjorde jeg også, og det han havde, 
var ikke interessant nok til, at jeg 
skaffede pladsen.“

Bilen kørte til sønnens konfir-
mation og har været ude at køre 
3-4 gange i 2018 – en af turene til 
tirsdagstræf ved Kalø for at købe 
en is. „Men det er ikke en bil, der 
optager familien særlig meget.“ For 
et par år siden kørte den Allan og 
nogle af gutterne fra firmaet til træf 
i Roskilde, og der skal være plads til 
køreturene. „Men jeg passer rigtig 
godt på den, og når nogen ønsker 
et kig, åbner og lukker jeg helst selv 
dørene.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

BILHANDEL GIK I VASKEN PÅ GRUND AF FLØDEBOLLER

Drømmebilen skulle bare ikke køre rundt som 

flødebollebil og skiftede derfor ikke ejermand.
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Deltag i udvikling af Byen til Vandet
Randers Kommune og Realdania indbyder nu 
tværfaglige teams til at udvikle fremtidens Byen 
til Vandet. Frem til den 5. marts 2019 er det 
muligt at anmode om at blive en del af parallel-
konkurrencen, hvor tre teams skal komme med 
hver deres bud på en udviklingsplan for Byen til 
Vandet. 
„I løbet af det næste år skal vi i Randers skabe 
en ambitiøs, gennemarbejdet og realiserbar 
udviklingsplan for Byen til Vandet. Udviklingspla-
nen får stor betydning for byen i de kommende 
mange år, og derfor har jeg også enormt høje 
forventninger til den. For mig er det afgørende, at 
udviklingsplanen formår at bringe alle fagligheder 
i spil. Den skal forene byudvikling, klimatilpasning, 
infrastruktur og adgang til naturen i en samlet 
løsning,“ siger Torben Hansen, der er borgmester 
i Randers Kommune og formand for dommer-
komitéen.
Byen til Vandet er Randers byråds ambitiøse vi-
sion om byudvikling, der skal udvikle en ny bydel 
på de nuværende havnearealer mellem midtbyen, 
Gudenåen og Randers Fjord – til gavn for både 
bosætning, erhverv og turisme. Samtidig skal 
projektet beskytte Randers mod stormfloder og 
stigende havvand.

Vækst i Aarhus Airport i 2018
I forhold til 2017 er passagertallene for den 
samlede flytrafik gået frem med 30,6 procent, 
mens udenrigstrafikken bærer en vækst på 80,4 
procent.
Årets suverænt mest populære udenrigsrute blev 
Aarhus - London Stansted, der tegnede sig for 12 
procent flere passagerer. Ligeledes var passa-
geraktiviteten stor på ruterne mellem Aarhus og 
henholdsvis Gdansk, Oslo, Stockholm Arlanda og 
München. 
Op mod 120.000 flere internationale gæster var 
i 2018 igennem lufthavnen. Størst var væksten i 
august, hvor den internationale trafik løftede sig 
153 procent.
De nye ruter fra Aarhus til eksempelvis München, 
Berlin, Nice og Stockholm har i et vist omfang 
overflødiggjort mellemlandingerne i København 
og gjort det muligt at flyve direkte. Ruteudvik-
lingen har omlagt en del af indenrigstrafikken til 
udenrigsflyvninger, hvilket nedbringer indenrigs-
trafikken med 2,1 procent i forhold til 2017. Ses 
der isoleret på passagerer mellem Aarhus og 
København, der ikke bruger København som hub, 
er der dog en vækst på 4% i forhold til 2017.

Rekordfremgang i beskæftigelsen
Beskæftigelsen i Østjylland sætter ny rekord med 
en fremgang på 11.500 jobs det seneste år og lig-
ger dermed markant over landsgennemsnittet. De 
private virksomheder er den store jobmotor med 
en vækst på 10.462 jobs. De østjyske iværksæt-
tere bidrager markant til fremgangen med 4.000 
nye jobs årligt. En række Business Region Aarhus 
initiativer skal bidrage til at afhjælpe manglen på 
arbejdskraft, som er en af de største barrierer for 
fortsat udvikling og vækst.
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Ford Econoline E200 Chateu
Produktion: 1973
Topfart: 150 km/t
Teknik: 160 hk
 5 l v8 – automatic
 Ford 302 motor
 2200 kg
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Tegnestuen Arkikon ApS i Grenaa 
har fuld fart på med teknisk betonet 
byggeri for industrien og proces-
anlæg som varmeværker og trans-
formerstationer, både på Djursland, 
i resten af 
Danmark og 
internationalt. 
Væksten har ført 
til overtagelse 
af tegnestuen 
Smærup & Wessman i Randers og 
planer om udvidelse af lokalerne ved 
Fornæs Fyr. 

„Vi er blevet så store, at over-
tagelsen var nødvendig for både 
at kunne klare vores nuværende 
opgaver og klæde os på til endnu 
mere vækst,“ fortæller en af de fire 
ejerledere i Arkikon, CEO Thomas 

Enevold. Og med vækst mener han 
både flere opgaver, nye medarbej-
dere og en professionalisering af 
virksomheden med en ny bestyrelse 
med lokalt islæt.

Fremtidens arbejdsplads er  
ikke én stol og ét skrivebord
„Vi er 19 medarbejdere her ved For-
næs Fyr i Grenaa og fylder pladsen 
godt op. Vi vil rigtig gerne bygge til, 
men vores ansøgning har ligget hos 

miljømyndighe-
derne i 11 må-
neder, og der er 
endnu ikke sat 
en medarbejder 
på sagen. Derfor 

laver vi nu plads til 10-12 arbejds-
pladser i Randers. De to lokationer 
skal fungere som én mobil enhed, 
der arbejder tæt sammen uden at 
lade sig bremse af geografien.“ 

Håbet er også, at det bliver nem-
mere at tiltrække nye medarbejdere, 
når der er mulighed for at arbejde 
i Randers. Lige nu er det en VVS-

ingeniør, Thomas Enevold håber på 
at tiltrække.

Strategisk kreativitet og teknisk 
viden på tværs af faggrænser
„Tidens tendens er, at ingeniørvirk-
somheder opkøber arkitektfirmaer, 
hvilket medfører mindre plads til 
arkitekternes idéer og tanker. I Arki-
kon har vi altid prioriteret det tætte 
samarbejde mellem faggrupperne 
men med modsat fortegn – vi er et 
arkitektfirma med lige dele arki-
tekter, konstruktører og konstrukti-
ons- og installationsingeniører, der 
arbejder sammen på tværs af fag-
grænser og leverer hele pakken. Og 
det er tydeligvis også et voksende 
krav fra kunderne.“

Visualisering af projekterne  
er meget andet end skitser  
– 3D og AR
Arkikon er med helt fremme i 
arbejdet med de digitale mulig-
heder, når de skal præsentere 
deres projekter. Virksomheden 

STOR TRAVLHED  
I TEGNESTUEN VED FORNÆS FYR

Kraftig vækst og behov for større 

kapacitet har fået tegnestuen til 

at etablere sig i Randers.

  VI ER BLEVET SÅ 
STORE, AT OVERTAGELSEN 
VAR NØDVENDIG

www.randersbiz.dk · jan/feb 2019
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benytter intelligente 3D-modeller, 
Augmented Reality, og alle de digi-
tale arbejdsredskaber, der findes. 
Droneoptagelser tænkes også ind, 
og Arkikon ser dronen som et natur-
ligt værktøj til at følge et projekt fra 
alle vinkler. 

„3D giver en helt anden konkret 
fornemmelse 
af et projekt, 
og det benytter 
vi meget. Med 
Augmented Rea-
lity kan vi skabe 
hele projektet 
digitalt, så man 
kan gå rundt på 

lokationen 
gennem 

en iPad og se, hvordan 
projektet tager sig ud 
fra forskellige vinkler. 
Det gør en kæmpe 
forskel for vores 
kunder og samar-
bejdspartnere,“ siger 
Thomas Enevold.

Gode forbindelser til resten  
af verden er alfa og omega
It er en væsentlig del af en mobil 
tegnestue. Derfor ser Thomas Ene-
vold frem til snart at få løst et stort 
problem med dårlig forbindelse til 
omverdenen fra Fornæs Fyr: „Vi har 
tegnet kontrakt med GlobalConnect 

om at levere 
5-700 mbit og 
måske mere,“ 
fortæller han. 
Via en fiberfor-
bindelse bliver 
der etableret en 
trådløs forbin-
delse fra Grenaa 
Varmeværks 
skorsten til fyret, 

og Thomas Enevold ser frem til, at 
det hele kommer til at spille godt 
sammen, når også Randers-kontoret 
får ny it.

Bestyrelse med lokalt islæt
I bestyrelsen sidder de fire partnere, 
CEO Thomas Enevold, økonomichef 

Bo Brøgger Rasmussen, teknisk 
chef René L. Rasmussen og projekt-
chef Jesper Hauskov sammen med 
den tidligere Grenaadreng Søren Eli-
siusen, som nu bor i Randers og er 
direktør i Liftup A/S i Støvring samt 
Commercial Manager i Consigner 
Group, Mie Dohn Pedersen, der 
også stammer fra Grenaa.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
  VI ER ET ARKITEKT-

FIRMA MED LIGE DELE 

ARKITEKTER, KONSTRUK-

TØRER OG KONSTRUKTI-

ONS- OG INSTALLATIONS-

INGENIØRER

Ejerledere, CEO Thomas Enevold og projektchef Jesper Hauskov, Arkikon ApS

www.randersbiz.dk · jan/feb 2019
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MENNESKELIGT  
OVERSKUD  
KAN SES PÅ BUNDLINJEN

Direktør Anne-Mette Olesen, Borups Service og chef Tine Arensbach, Jobcenter Randers Erhverv
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På Jomfruløkken i Randers løser 
Borups Service en lang række for-
skellige opgaver, som virksomheder 
vælger at outsource. „Mange virk-
somheder har fra tid til anden behov 
for hjælp til tidsbegrænsede opga-
ver,“ fortæller 
direktør i Borups 
Service, Anne-
Mette Olesen. 
„Vi løser alt 

fra pakke-
opgaver, 
sortering af 
fejlleveran-
cer, bearbejdning af emner, 
erstatning af forkerte labels 
på osteknive og meget, 

meget andet.“
I januar 2012 

overtager Anne-
Mette, der dengang 
var område salgschef 
hos Aarhus Olie, et 
pakkeri i Skødstrup 
efter sin stedfar. 
Pakkeriet har fire 
ansatte. „Jeg opda-

gede hurtigt et stort 
behov for hjælp til tids-
begrænsede opgaver 
hos virksomhederne 
og måtte samtidig 

erkende, at det var 
en udfordring at 
rekruttere ordinær 
arbejdskraft til 

denne type arbejds-
opgaver. Det fik mig til at 

tænke på, om der var andre 
muligheder inden for rekruttering. 

Det var der i samarbejde med 
Jobcentret, og det viste sig hurtigt 
at blive en win-win for både de 
ansatte og for vores kunder.“ 

83 fleksjobbere i  
meningsfulde stillinger
I dag har virksomheden afdelinger i 
Randers, Skødstrup og Tilst. Der er 
tre medarbejdere ansat på ordinære 
vilkår, mens der er 83 fleksjobbere 
med en gennemsnitlig ugentlig 

arbejdstid på 15 timer. Randersafde-
lingen beskæftiger knap 40 fleksjob-
bere og har haft vækst i omsætnin-
gen de seneste tre år. 

„Vi oplever ofte, at vores medar-
bejdere kommer med flere nederlag 
i bagagen, men vi gør meget for at 
styrke selvtilliden og give dem kom-
petencer, der kan bruges på vores 
arbejdsplads. Det betyder SÅ meget 
for hver af dem at kunne ranke ryg-
gen og fortælle om deres arbejde. 
Som virksomhed er det en berigelse 
at være med til at løfte et menne-
ske. Hos os bliver langt de fleste af 
dem, som er startet i praktik, fast-
ansat. Nogle har været uden arbejde 

i lang tid og er 
usikre og har 
tabt selvværdet. 
Praktikken får 
dem til at føle, at 
de har lov til at 
lave fejl uden at 
frygte en fyring. 
Det giver dem 

tryghed og får dem til at slappe af, 
hvilket giver mig mulighed for at 
teste motivation, funktionsevne og 
samarbejde m.m.“

Borups Service lever i høj grad op 
til Randers Kommunes ønske om 
et rummeligt arbejdsmarked med 
lige muligheder for alle. „Hele vores 
rekrutterings- og eksistensgrundlag 
hviler på samarbejdet med Jobcen-
tret.“

Chef for Jobcenter Randers Er-
hverv, Tine Arensbach, er også glad 
for samarbejdet. „Midt i en højkon-
junktur er der stor efterspørgsel på 
arbejdskraft, som ikke altid findes,“ 
siger hun. „Der er et kompetence-
gab imellem udbud og efterspørg-
sel, men også et paradoks i forhold 
til færdigheder og arbejdsevne målt 
i arbejdstid. Derfor er der fortsat 
mennesker i 
Randers uden et 
arbejde. Vores 
målsætning 
er at udtænke 
alternative 
rekrutteringsveje 
i samarbejde 
med virksom-
hederne, hvor 
vi også gerne 
medvirker til at forme både jobind-
hold og ledig kandidat, så matchet 
resulterer i en ansættelse – det kan 
være på fuld tid eller få timer. Så 
længe det er lønnet arbejde. For 
os er det vigtigst, at flest mulige 

bidrager med det, de kan, og mange 
virksomheder er heldigvis enige i 
det perspektiv.“

Alternative veje til  
nye medarbejdere
Ved at motivere virksomhederne til 
at tænke anderledes i rekrut terings-
øjemed, åbnes også nye døre. „Alle 
mennesker har et potentiale og 
noget at byde ind med, og ved at 
sætte kompetencer på dagsorde-
nen, kan vi sammen med virksom-
hederne både lytte til deres efter-
spørgsel og skabe mulighed for det 
gode match med kandidater, der er 
motiveret for at lære og udvikle sig i 
jobbet.“ 

Ledige jobkandidater har selv-
følgelig ressourcer og motiveres 
bedst, når de mærker en interesse 
for deres færdigheder og et syn på 
dem som et aktiv for virksomhe-
derne. „Når virksomheden udbyder 
job, hvor timetallet er lavt eller 
arbejdsopgaverne trivielle, kan det 
blive svært selv at finde den rette 
medarbejder. At virksomhederne i 
disse tilfælde anmoder Jobcentret 
om hjælp understreger blot den 
virkelighed, vi lige nu også ser for 
arbejdsmarkedet. Uanset konjunk-
turer og efterspørgselsbehov vil vi 
rigtig gerne være med til at under-
støtte og udvikle jobskabelsen i 
samarbejde med virksomheder 
som Borups Service.“ Omverde-
nen ser mere og mere positivt på 
socialt ansvarlige virksomheder, 
og Jobcentret arbejder aktivt med 
flere samarbejdspartnere, som kan 
kombinere god forretning med en 
social profil. „Det er win-win med 
et arbejdsmarked, der legitimerer 
fleksibilitet i ansættelsesformen.“ 

Tine understreger, at det er inno-
vativt at samtænke socialt ansvar og 

økonomisk værdi 
i form af et plus 
på bundlinjen og 
siger, at kom-
munen også skal 
være med til at 
vise vejen. „Vi 
skal alle tro på, 
at vi sammen 
kan løfte højere, 
og det arbejder 

Randers Kommune også for i dag.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Social ansvarlighed og 
økonomisk fokus går 
fint i spænd og giver 
god mening i lokal 
virksomhed.

  SOM VIRKSOMHED 

ER DET EN BERIGELSE AT 

VÆRE MED TIL AT LØFTE 

ET MENNESKE

  DET ER  WIN-WIN 

MED ET ARBEJDS-

MARKED, DER LEGITI-

MERER FLEKSIBILITET I 

ANSÆTTELSES FORMEN
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Strategien er lagt og det rigtige 
erhvervsteam samlet i Langå. „Vi 
har de samme varer på hylderne og 
kan det samme som vores konkur-
renter,“ indleder direktør i Langå 
Sparekasse, Ole Bonde. „Der, hvor 
vi adskiller os, er ved, at vi reelt 
prioriterer dialogen og kendskabet 
til den enkelte virksomhed højt. Det 

er det, vi forstår ved forpligtende 
nærvær.“

Vis os, hvad I laver
Mange års fælles erfaring med 
erhvervsrådgivning har lært de tre 
i teamet, at mange erhvervsledere 
gerne vil vise deres virksomhed 
frem. „Vi tager ud og besøger vores 
erhvervskunder og får på den måde 
en god fornemmelse af, hvad der 
foregår i virksomheden,“ forklarer 
erhvervskundechef Jan Kristensen 
og fortsætter: „Jeg ved godt, det 
lyder populært, og at alle andre også 
siger, at de gør det. Vi kan bare 
høre på mange af kunderne i SMV 
segmentet, at de i virkeligheden 
ikke får besøg. Det er her, vi er mere 
trofaste, og har forpligtet os til at 
overholde det, vi siger.“ Det giver 
den tilknyttede rådgiver og resten 
af teamet et godt kendskab til både 
virksomheden og de personer, der 
står bag.

Den mindre sparekasse i Langå er klar til at lægge arm 

med de større pengeinstitutter om at blive den foretrukne 

finansielle partner for mange af områdets små og 

mellemstore virksomheder. Koden er forpligtende nærvær.

 NY STRATEGI SKAL SIKRE  

VÆKST HOS FLERE SMV’ER

Erhvervskundechef Jan Kristensen, direktør Ole Bonde og 
erhvervsrådgiver Jess Laj Bjerreskov, Langå Sparekasse
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„På den måde bliver vi en 
kompetent partner, der kan agere i 
både modgang 
og medgang, 
fordi vi kommer 
så langt ind i 
virksomheden, 
og ikke alene 
vurderer på tal, 
men også på 
menneskene 
bag,“ supplerer 
Ole. 

Et konstruktivt nej
„Vi må konstatere at mange for-
retningsdrivende, der får et nej fra 

deres pengeinstitut 
ikke samtidig får 
forklaret, hvorfor 
de fik nej,“ for-
klarer tredie, og 
yngste medlem 
af teamet, 
erhvervsråd-
giver Jess Laj 
Bjerreskov. 

„Vi putter ikke 
med, hvorfor vi 
nogle gange 

vælger at 
takke 

nej, men forklarer hvorfor, og hvad 
der eventuelt skal til for at komme 

forbi barrieren.“ 
Jess kalder det 
et „konstruktivt 
nej“ og ser det i 
direkte forlæn-
gelse af begre-
bet forpligtende 
nærvær.

På samme 
måde er det en 
del af den nye 

strategi, at levere hurtige svar. „Det 
ligger os ikke så fjernt, for det har 
været en del af sparekassens DNA i 
mange år,“ uddyber Jan. „Vi har hur-
tige beslutningsprocesser, fordi vi 
sidder sammen, og ikke skal forbi et 
stort hovedsæde for at få vurderet 
sagerne centralt.“

Ejes af kunderne
Strategien har også sat grænser for 
størrelsen af engagementer. „Vi har 
besluttet ikke at have enkeltkunder, 
hvis engagement overskrider 10 
pct. af vores egenkapital. Det er 
også en af grundene til, at vi ikke 
har store landbrugskunder og derfor 
heller ikke ekspertisen til den niche 
i huset,“ siger Ole, og fortæller, at 
fremtiden som selvstændig spare-

kasse sikres via overskud og flere 
Garanter. „De fleste erhvervs kunder 
er selv Garanter med indskud 
helt ned til 10 t. kr. De er dermed 
medejere, og ser fordelen i, at vi 
ikke skal aflevere vores overskud til 
aktionærer, men i stedet øge vores 
egenkapital.“

Selv om man er en mindre spare-
kasse, kan man godt have store 
ambitioner. Eller som Ole slutter af: 
„Vi er et gammeldags pengeinstitut, 
der drives på en moderne måde.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

 NY STRATEGI SKAL SIKRE  

VÆKST HOS FLERE SMV’ER

  VI ER MERE 

TROFASTE, OG HAR 

FORPLIGTET OS TIL AT 

OVERHOLDE DET, VI 

SIGER
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Østervangens Biler ved Randers 
lader ikke dagligvarebutikkerne 
noget tilbage hvad angår fleksible 
åbningstider. Udgangspunktet er, at 
værkstedet er klar, når det passer 
kunden bedst. „Vi har i dag mulig-
hed for at skaffe reservedele alle 
dage 24/7, og jeg har nogle super 
gode og fleksible medarbejdere,“ 
fortæller indehaver af Østervangens 
Biler, Steffen Thejls. „Derfor har vi 
valgt at servicere såvel privat- som 
firmabiler både hverdage og i week-
ender 24-7-365.“ Timeprisen er den 
samme alle 365 dage.

„Mange firmabiler står stille i 
weekenden, hvor vi så skifter som-
mer-/vinterhjul og laver service på 
bilerne. Virksomheden opdager ikke, 
at bilen har været væk – og spares 
for både besvær og uhensigtsmæs-
sige lønudgif-
ter.“ Steffen 
nævner eksem-
plet med service 
på en hverdag, 
hvor der flyttes 
værktøj m.m. 
over i en af 
Østervangens 
lånebiler. „Det tager tid, og nogle 
gange er det måske lige netop det 
værktøj, du undlod at flytte over, 
som du senere på dagen får brug 
for.“

Dongle kan spare mange penge
En af de virksomheder, der har en 
servicekontrakt med Østervangens 
Biler, er Entreprenørfirma Brdr. 
Andersen A/S. Driftsleder Hans 

Christensen har både som privat-
person og i forbindelse med arbejde 
nydt godt at fleksibiliteten. „Jeg 
punkterede nytårsaftensdag i min 
egen bil og ringede til Steffen, der 
var i Føtex for at handle. Vi aftalte, 

at jeg pumpede 
dækket og kørte 
over på værkste-
det, hvor Steffen 
så kom og lap-
pede det, mens 
jeg ventede.“

14 dage 
senere havde 

Steffen igen Hans i telefonen – en 
onsdag aften ved 20-tiden. Hans 
holdt i firmabilen på en tankstation 
med et dæk, der var gået i stykker. 
„Mig og konen kørte over til Hans 
i hver vores bil, så han kunne køre 
videre i en af dem. Dagen efter 
hentede vi firmabilen og fiksede 
dækket.“

Apropos fleksibel servicering har 
Steffen yderligere et tilbud, der kan 

Den ultimative fleksibilitet 

gør det muligt at servicere 

firmabiler på de mest optimale 

tidspunkter.

VÆRKSTED GÅR NYE VEJE OG HAR  

ÅBENT 24-7-365

  JEG HAR NOGLE 

SUPER GODE 

OG FLEKSIBLE 

MEDARBEJDERE

Indehaver Steffen Thejls, Østervangens Biler
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være til stor hjælp for virksomhe-
derne. Ved at montere en dongle 
i bilerne, kan der fra den sendes 
data til både værkstedet og kunden. 
„Holder en medarbejder i Sønderjyl-
land med lys i en motorlampe, kan 
jeg ved at kigge på min computer-
skærm fortælle ham, om det er OK 
at køre hjem. Jeg kan også bruge 
oplysningerne til serviceindkaldel-
ser – og planlægge det til en dag/en 
weekend.“

Kunden kan på sin skærm blandt 
andet se, hvor 
bilen er henne 
og hvor langt 
den kører på 
literen, og 
oplysningerne 
kan bruges til 
kørselsregnskabet. „En virksomhed 
med 40 firmabiler og 40.000 km år-
ligt pr. bil kan ved at køre 2 km læn-
gere pr. liter spare 280.000 kroner 
om året. Besparelsen kan eventuelt 
deles med medarbejderne, hvis man 

sætter som mål om at køre mere 
hensigtsmæssigt.“

Mere tid til salg og leasing
Østervangens Biler køber og sælger 
også biler til både private og virk-
somheder – og laver leasingkontrak-
ter. Det kan også være splitleasing. 
„Det er typisk til dyrere biler. Kører 
du eksempelvis 20 procent privat, 
bliver du kun beskattet af det.“ 
Udbuddet af biler kan ses på hjem-
mesiden. „Søger du noget andet, 

ringer du bare. 
Så finder jeg bi-
len – i Danmark 
eller i Tyskland. 
Har du set en 
interessant bil på 
en tysk hjemme-

side, kan jeg også lave en beregning 
på den.“

Der er to svende og to lærlinge, 
og Steffen vil gerne frigøres mere 
fra det administrative for at bruge 
mere tid på salget. „Jeg arbejder 

lige nu på at finde en medarbejder 
til kontoret, som både er hurtigere 
til at lave beregninger end mig – og 
kan gøre det endnu mere gennem-
skueligt for kunderne.“ Medarbejde-
ren skal blandt andet tilbyde bereg-
ninger af virksomhedens nuværende 
biludgifter sammenlignet med 
tilbuddet fra Østervangens Biler. 

Det gør det også nemmere at 
finde det rigtige tidspunkt til at 
skifte til en ny bil på leasing og 
vurdere for og imod at tegne en 
service kontrakt. „Ved nogle bil-
forhandlere er en servicekontrakt 
obligatorisk uanset at du måske 
kører for få kilometer til at have brug 
for den det første år. Fire biler á 800 
kroner om måneden til en service-
kontrakt, hvor bilerne ikke skal til 
service det første år, har jeg lige set 
et eksempel på. Ved mig er service-
kontrakten dit eget valg.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

VÆRKSTED GÅR NYE VEJE OG HAR  

ÅBENT 24-7-365

  VIRKSOMHEDEN 

OPDAGER IKKE, AT BILEN 

HAR VÆRET VÆK
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Siden 6-7-års alderen har den nye erhvervsdirektør i 
Jyske Bank i Randers, Lars Windolf-Nielsen, boet i 
Assentoft. I mange af årene har arbejdspladserne haft 
adresse i Aarhus, indtil for 10-12 år siden også med 
arbejdstid i Randers. „Vi byggede huset i Assentoft 
for 20 år siden,“ fortæller Lars, der bor sammen med 
hustruen Jette, mens parrets to børn er flyttet hjemme-
fra. „På cirka samme tidspunkt var jeg med til at starte 
cykelklubben her i Assentoft – og cykler stadig med i 
den.“ 

Lars har altid været til stede i Randers-området og 
har stærke relationer og netværk såvel arbejdsmæssigt 
som privat. Jævnlige besøg på 
Randers Stadion handler både 
om fodbold og netværk, hvor 
eventuel sportslig modgang ikke 
holder ham hjemme på sofaen. 
„At forene job og fritid kan du 
faktisk på mange områder, og 
hvem ved om jeg måske pludselig også får lavet et nyt 
cykelnetværk i Randers.“ Ambitionen for 2019 er tre 
ugentlige cykelture, mens der også kalkuleres med en 
ugentlig svømmetur i Auning Svømmehal.

Hellere starte og udvikle end vedligeholde
„Jeg prioriterer motion og frirum til at klare tankerne – 
og skabe plads til bøfferne, rødvinen og den gode øl.“ 
Og snakker jeg nogle gange måske lidt meget på tu-
rene med cykelklubben, skruer de andre bare tempoet 
op for at få ro.“

Tidligere var Lars i mange år med i det lokale spejder-
liv, og da de to børn foretrak håndbold og fodbold, blev 
han også holdleder. „Jeg involverer mig gerne – men 
vil hellere sætte i gang og udvikle end at drive/vedlige-
holde. Mine mange spejderår lærte mig, at uanset at 
du har en lederfunktion, handler det mere om gruppens 

normer end om mine egne for 
at løfte i flok. Det bruger jeg 
også i forhold til mine medarbej-
dere.“

Siden Rotary i Randers for 
godt ti år siden lavede en mor-
genklub har Lars været med, og 

efter jobskiftet bliver det til endnu mere lokal involve-
ring. „Jeg bruger også morgenmøderne som erhvervs-
netværk og har prioriteret at holde fast i den lokale 
tilknytning. Handler du med penge, handler du også 

ASSENTOFT HAR ALTID LIGGET I  

CYKELAFSTAND  
FRA ARBEJDET

Erhvervsdirektør kan fra årsskiftet 

pumpe cyklen i baghaven til sin nye 

arbejdsplads i Randers.

  AT FORENE JOB OG FRITID 

KAN DU FAKTISK PÅ MANGE 

OMRÅDER

Erhvervsdirektør Lars Windolf-Nielsen, Jyske Bank i Randers
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med tillid, og mine dybe rødder i Randers-området er 
sikkert også en af grundene til, at jeg fik jobbet.“

Klar til Randers og til oplevelser
Med fokus på løsninger og resultater handler det i 
forretningsmæssig sammenhæng mere om at finde 
vej til målet og at udvikle sam-
men – end om rentesatser og 
gebyrer. „Jeg ved godt, hvordan 
en virksomhed lykkes med at 
komme i mål.“ Ikke mindst for 
iværksættere kan det dog være 
problematisk at skulle dele en 
idé med andre. „Vil du være rig, er det bare bedre at 
være en del af en succes end at stå stille med noget, 
du er alene om. Find ud af om der er kemi og lad så 
idéerne blomstre i mødet mellem mennesker.“

Manglende kapitalgrundlag er en ikke uvæsentlig 
hindring for selv den bedste idé. „Men jeg er klar til 
også at hjælpe, hvis der er brug for andet og mere end 
at låne alle pengene af mig.“ Uden udvikling kan Lars 
godt komme til at kede sig lidt. „Derfor er jeg ret sikker 
på, at jeg nok skal ende med at kaste mig ud i en del i 

Randers-området, mens jeg samtidig tænker den nye 
stilling som noget både stabilt og langsigtet.“

Nogle af de mange cykelture har været til og fra 
arbejde i Aarhus, og når man cykler meget, er det de 
færreste, der helt undgår uheld.  „Jeg søger dog at 
holde mig til det sikre og håber, jeg har opbrugt min 

uheldskvote.“ En rygoperation 
for nogle år siden er ligeledes 
med til at holde fokus på det 
sikre. 

Når der skal lades op – og 
opleves – sker det blandt andet 
på rejser med Jette. „Asien, 

Frankrig og Italien er blandt vores foretrukne mål.“ Af 
og til går turen dog også til Harzen eller Mallorca for der 
at træde i pedaler sammen med venner og/eller med 
cykelklubben.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

ASSENTOFT HAR ALTID LIGGET I  

CYKELAFSTAND  
FRA ARBEJDET

  JEG PRIORITERER MOTION 

OG FRIRUM TIL AT KLARE 

TANKERNE
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FGU Østjylland

Kim Kabat (55) er tiltrådt som 
direktør for den nye uddannel-
sesinstitution FGU Østjylland, 
som dækker Syddjurs, Nord-
djurs, Favrskov og Randers 
med en skole i hver kom-
mune. Randers er udpeget 
som hovedbase for institu-
tionen. Han er cand.psych. 
fra Københavns Universitet 
med speciale i pædagogisk 
psykologi samt master i orga-
nisationspsykologi fra RUC. 
Han har mange års erfaringer 
med dels målgruppen og 
ungdomsuddannelse, dels 
med fusions- og organisati-
onsudvikling, de seneste år 
som selvstændig organisati-
onspsykolog.
FGU Østjylland slår dørene op 
for de første elever 1. august 
og vil bestå af de fem produk-
tionsskoler i området samt de 
almene uddannelsesaktivite-
ter, der indtil da primært er 
varetaget af VUC.

VIA University College

Professionshøjskolen VIA 
University College har redu-
ceret direktionen fra syv til 
fire medlemmer, ligesom der 
er øget fokus på digitalisering 
og tværprofessionelt sam-
arbejde. Samtidig skal en ny 
enhed med navnet Studieliv 
gøre det endnu mere attrak-
tivt at være studerende i VIA. 
Harald Mikkelsen (mf) fort-
sætter som VIAs rektor og i 
stillingerne som hhv. prorek-
tor og professionshøjskole-

direktør er Louise Gade (th) 
og Kirsten Bundgaar (tv).

Sparekassen Kronjylland

Rie Warrer er startet som 
souschef i Back Office i 
Sparekassen Kronjylland, hvor 
hun skal varetage ledelses-, 
drifts- og udviklingsopgaver i 
forbindelse med bl.a. fonds- 
og depotadministration. 
Hun kommer fra et job som 
Team Lead i NEAS Energy 
A/S, men har også en fortid 
som fondsspecialist i Spare-
kassen Kronjylland. 

Tom Bøge (40) er ansat i 
Sparekassen Kronjylland som 
intern revisionschef med 
fokus på især operationel 
revision. Han kommer fra en 
stilling som intern revisor i 
Jyske Bank. Tom har erfaring 
med udførsel af operationel 
og finansiel revision, og de 
seneste fire år har han siddet 
med det faglige ansvar for 
revisionen af Jyske Realkredit.

Hotel Randers A/S

Sven Eskildsen har overtaget 
posten som direktør for Hotel 

Randers. Han kommer fra stil-
lingen som direktør for Radis-
son Aalborg og har tidligere 
stået i spidsen for hotellet i 
Randers. Han afløser Michael 
Jepsen på posten.

Evershelter ApS
Jens Odgaard Olsson (46) er 
tiltrådt som adm. direktør i 
Lifeshelter. Han kommer fra 
en stilling som adm. direktør i 
Odense Zoologiske Have.

Randers Kommune

Mette Haarup (46) er startet 
som bibliotekschef i Randers 
Kommune. Hun har været 
konstitueret i stillingen og 
tidligere været Logistikchef 
på Randers Bibliotek. „Vi 
får med Mette Haarup en 
fantastisk dygtig chef, der 
kan skabe gejst og retning 
for de dygtige medarbejdere, 
vi har på biblioteket. Mette 
og medarbejderne forstår 
både dygtigt og innovativt 
at udvikle nye tilbud på et 
levende bibliotek. Samtidig er 
det et ekstra gode, at vi med 
Mette Haarup kan ansætte en 
dygtig, kvindelig leder, der bor 
i Randers,“ siger Erik Mou-
ritsen, direktør for Sundhed, 
Kultur og Omsorg.

Henrik Johansen starter 1. 
marts som udviklingschef for 
skolerne i Randers Kommune. 
Han er uddannet folkeskole-
lærer og er i dag skolechef 
i kommunen. „Henrik er en 
stærk udviklingsleder, som i 

høj grad forstår at skabe ud-
vikling og følgeskab omkring 
nye metoder. Han har arbejdet 
indgående med, at folkesko-
lerne i Randers har flyttet sig 
markant i positiv retning,“ 
siger børn- og skoledirektør 
Michael Maaløe.

Michael Engelsbæk (53) er 
tiltrådt som chef for sekreta-
riatet Politik, Jura og Kom-
munikation. Han kommer fra 
en stilling som direktør med 
ansvar arbejdsmarked og 
erhverv i Norddjurs Kom-
mune. „Vi glæder os til, at 
Michael Engelsbæk kommer 
til Randers Kommune. Vi får 
en chef, der både forstår at 
drive et sekretariat med fokus 
på stærk betjening af byrådet, 
som kan udvikle Randers 
Kommunes interessevareta-
gelse og sikre et stærkt fokus 
på jura og kommunikation,“ 
udtaler kommunaldirektør 
Jesper Kaas Schmidt.

Oust Mølleskolen

Charlotte Rosenberg Si-
monsen (44) er startet som 
skoleleder på Oust Mølle-
skolen. Hun kommer fra en 
stilling som viceskoleleder på 
Hornslet Skole. „Charlotte har 
en lang erfaring og netop de 
rette kompetencer i forhold til 
at drive Oust Mølleskolen vi-
dere. Jeg er derfor rigtig glad 
for, at vi kan byde Charlotte 
velkommen i Randers Kom-
mune både som leder af Oust 
Mølleskolen og i den samlede 
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
40211225 Konsulentfirmaet LAJER IVS........................ 29.01.2019
40207880 RepFone Randers ApS .................................. 28.01.2019
40205276 Murermester Marcus ApS ............................ 28.01.2019
40203052 TXS IVS .......................................................... 26.01.2019
40201408 Rapid international marketing IvS ................. 25.01.2019
40200738 Alment Praktiserende Læge Anna Maria Krogh Salling 
ApS 25.01.2019
40200541 Rlrentreprenør IVS ........................................ 25.01.2019
40199713 Elektrisk Tatovering Odense IVS ...................24.01.2019
40197389 Tømrerfirmaet Skov Nielsen IVS ...................24.01.2019
40194738 NH Dressage IvS ........................................... 23.01.2019
40194630 Truso Byg ApS ............................................... 23.01.2019
40193782 IMBU IVS ....................................................... 22.01.2019
40190511 Orbis ApS .......................................................21.01.2019
40189726 HornOrm ApS .................................................21.01.2019
40185003 Randers Rejser IVS ........................................19.01.2019
40184481 Web-Consulting IVS.......................................18.01.2019
40183892 Bygge Service ApS ........................................18.01.2019
40182152 Tandlæge Dennis Løndal Rasmussen IVS.....18.01.2019
40180532 PK Service & Montage ApS ...........................17.01.2019
40179909 Randers Turistfart ApS ...................................17.01.2019
40178341 OnPoint ApS ...................................................17.01.2019
40177205 Entreprenør MRC IVS ....................................16.01.2019
40176306 Alment Praktiserende Læge Bøystrup ApS ..16.01.2019
40171908 CykelSponsor IVS ...........................................15.01.2019
40171738 Enavate Europe ApS ......................................15.01.2019
40171096 ktboye ApS .....................................................15.01.2019
40169024 Eagle Construction IVS ..................................14.01.2019
40166955 Steenager Service ApS ..................................14.01.2019
40165177 Cvisuals IVS ....................................................13.01.2019
40159843 ZOEY ApS .......................................................11.01.2019
40158995 CKR ApS .........................................................11.01.2019
40151338 M Auto Import ApS ....................................... 09.01.2019
40143955 Sovsen IVS .....................................................07.01.2019
40140123 SH Erhverv IVS .............................................. 04.01.2019
40135626 Danielsen Tæk og Montage ApS .................. 03.01.2019
40126732 Dragon Gaming IVS ........................................30.12.2018
40123431 Service Patruljen ivs .......................................28.12.2018
40120580 Den Flinke Smed IVS .....................................26.12.2018
40120572 PML Construction IVS ...................................26.12.2018
40116273 Leth Rent ApS ................................................ 21.12.2018
40111786 Madxpressen ApS ..........................................20.12.2018
40111603 Lunden Montage ApS ....................................20.12.2018
40111492 Pro-Huse ApS .................................................20.12.2018
40110763 Ranol ApS .......................................................20.12.2018
40109641 Capri Import ApS............................................20.12.2018
40109676 M Dohn IVS ....................................................20.12.2018
40107495 3 MB Totalbyg ApS ........................................19.12.2018
40102116 DAN/SALG ApS .............................................18.12.2018
40099859 Unite Connect ApS ........................................18.12.2018
40099476 Generation Group IVS .................................... 17.12.2018
40098062 Masec IVS ...................................................... 17.12.2018
40090770 07.12.2018 ApS ..............................................14.12.2018
40090541 Murermester Rønnov ApS .............................13.12.2018
40086366 ANGRI IVS ......................................................13.12.2018
40086196 Online Management Europe IVS ...................12.12.2018
40084991 Summit Tours - First Class Hunting ApS .......12.12.2018
40083472 Trehøje Agro ApS ...........................................12.12.2018
40082565 Ejendomsselskabet Mariagervej 2019 ApS .. 11.12.2018
40079939 Hotola ApS .....................................................10.12.2018
40070761 Q-advice IVS...................................................06.12.2018
40068112 AA Boxing IVS ................................................05.12.2018
40066640 Tre Konger Ejendomme Aps ..........................04.12.2018
40063420 JG teknik og montage IVS .............................03.12.2018

40062866 MNETek IVS ...................................................03.12.2018
40062572 MA.VI. Danmark ApS .....................................03.12.2018
40059997 Canna-cbd IVS ................................................30.11.2018
40059679 Høj Maskinteknik ApS ....................................30.11.2018
40059628 Falbeparken C5 ApS.......................................30.11.2018
40057064 CompuTrade ApS ...........................................29.11.2018
40056203 PH Adventures IVS.........................................29.11.2018
40054952 Royallink ApS..................................................28.11.2018
40051406 DD Nedbrydning ApS ..................................... 27.11.2018
40051333 Dromo IVS ...................................................... 27.11.2018
40049983 CS Security ApS ............................................. 27.11.2018

Selskabsændringer
26133238 C YOU ApS ......................................................... 30.01.2019 4)
38898256 EU Mandskabsudlejning IVS .............................. 30.01.2019 4)
36069287 RANDERS EL & VVS A/S ................................... 30.01.2019 4)
30194535 LINDS TØMRERFIRMA ApS ............................. 30.01.2019 4)
35239995 HINZE MANAGEMENT ApS .............................. 29.01.2019 3)
28844395 DANSK SPÅN TRANSPORT A/S ....................... 29.01.2019 4)
37983845 HG Enterprise ApS ............................................. 29.01.2019 4)
38282050 Danko Danmark IVS ........................................... 28.01.2019 3)
38669133 Gudenåpark-Huset ApS ..................................... 28.01.2019 3)
37415987 Charlotte Rose ApS .............................................25.01.2019 1)
35054448 RM1502 ApS ...................................................... 24.01.2019 4)
36062207 HM-AUTO.DK ApS ............................................. 24.01.2019 2)
37410403 Vilpar IVS ............................................................ 23.01.2019 4)
37743224 Heart Care Servicecenter IVS ............................ 23.01.2019 4)
38648063 Danmark, West-in-vest ApS ...............................21.01.2019 0)
38883380 Amaroya IVS ....................................................... 18.01.2019 3)
38481290 KSDentreprise IVS ..............................................17.01.2019 2)
39470632 Call-out ApS ........................................................17.01.2019 0)
39513994 Christianslund Ridecenter ApS ...........................17.01.2019 0)
36032227 lydogkabel.dk IVS ............................................... 16.01.2019 0)
39201933 Tegnestuen CSEM IVS ........................................16.01.2019 1)
37641421 ElWiVe ApS ........................................................ 15.01.2019 3)
38485180 pn teknik ivs ........................................................ 09.01.2019 4)
36069643 HUMULUS IVS ................................................... 09.01.2019 4)
37850098 Top Bilpleje IVS................................................... 09.01.2019 4)
38309668 NS-Tagteknik IVS ................................................ 09.01.2019 4)
37492973 Nikoras AR IVS ................................................... 09.01.2019 4)
32153836 BOISEN ApS ....................................................... 09.01.2019 4)
35822798 Prop & Co. IVS .................................................... 09.01.2019 4)
36541598 CARRYON GOLF ApS ........................................ 09.01.2019 4)
34614865 ASK WHY ApS .................................................... 09.01.2019 4)
36424265 Afv. Selskabet AM ApS ...................................... 09.01.2019 4)
31483840 Driftsselskabet FL af 21.06.2017 ApS ............... 09.01.2019 4)
38335693 Byens Murer- og Betonfirma IVS ....................... 09.01.2019 2)
38674889 Invension IVS ...................................................... 09.01.2019 2)
19092003 Selskabet af 21.12. 2018 Randers ApS .............. 09.01.2019 2)
36986549 Ale Ice IVS .......................................................... 08.01.2019 4)
28674686 S OG A EJENDOMME A/S ................................ 08.01.2019 4)
37213454 JR Husrenovering IVS ........................................ 08.01.2019 4)
37181242 SS Internet Group IVS ........................................ 08.01.2019 4)
32099491 IJ ØKOLOGISK MARKBRUG ApS ..................... 08.01.2019 4)
37245445 eConverting IVS ................................................. 08.01.2019 4)
19960986 Afv.selskabet RS A/S ......................................... 08.01.2019 4)
38649418 Økologik nu IVS .................................................. 08.01.2019 4)
11887430 HANSEN MØBLER ApS .................................... 08.01.2019 4)
37440833 Holdt Repro DK ApS ........................................... 08.01.2019 4)
36982829 High Culture IVS ................................................. 08.01.2019 4)
36685476 Topclean ApS ...................................................... 08.01.2019 4)
36465247 MUSCLETHERAPY ApS .....................................07.01.2019 2)
37074837 Global Sourcing Solutions ApS .......................... 02.01.2019 3)
38368133 BlokBeton Manpower IVS................................... 21.12.2018 1)
37301353 Frankies MC Shop ApS .......................................19.12.2018 1)

38370170 Ascensor IVS .......................................................18.12.2018 0)
29844445 TECCO SCANDINAVIA ApS ...............................16.12.2018 1)
37255505 AP Tømrer ApS ....................................................14.12.2018 2)
36543574 P.D. BYG ApS ......................................................14.12.2018 2)
38503162 nytænk IVS ..........................................................14.12.2018 3)
38997092 Topclean Og Transport ivs ..................................13.12.2018 0)
25983718 ØSTERVOLD 43 RANDERS ApS........................ 12.12.2018 1)
29207534 ES DYTMÆRSKEN 12 ApS ................................12.12.2018 1)
38529250 Konnect ApS ........................................................10.12.2018 1)
36086122 HILMI ApS ...........................................................04.12.2018 1)
34587620 HKA 2018 ApS .....................................................02.12.2018 1)
38590006 madeithappen.dk IVS ..........................................01.12.2018 0)
38620673 Goldman Bullion DK ApS ....................................01.12.2018 0)
39567962 Lucernevej 75 ApS ..............................................01.12.2018 0)
38561472 Familyhood IVS ...................................................01.12.2018 0)
39086441 One Love IVS .......................................................01.12.2018 0)
38973711 JJ Autoservice IVS ..............................................01.12.2018 0)
38869574 TobeU IVS ............................................................01.12.2018 0)
34690316 GNASKEGRØNT A/S ..........................................01.12.2018 0)
39553929 Global trek ApS ....................................................30.11.2018 0)
38705377 Smagsuniverset IVS ............................................30.11.2018 0)
39681277 Dompinique IVS ..................................................30.11.2018 0)
38980181 IcarePlus IVS .......................................................30.11.2018 0)
37741124 Malermester John Rasmussen IVS ....................30.11.2018 0)
39255359 Aroos IVS .............................................................30.11.2018 0)
38379682 Nutriworld Randers IVS ......................................30.11.2018 0)
39612674 UniqYoung IVS .....................................................30.11.2018 0)
38492527 Smagsgruppen IVS .............................................29.11.2018 0)
39561190 Busk Olsen IVS ....................................................29.11.2018 0)
39637421 Randers Bolig Udvikling ApS ..............................29.11.2018 0)
38629905 KEbab House IvS .................................................29.11.2018 0)
38802712 TA Marketing IVS.................................................29.11.2018 0)
35403388 AMK ApS .............................................................29.11.2018 0)
37615439 Walk In Collection ApS ........................................28.11.2018 0)
39209462 MT Maler service IVS..........................................28.11.2018 0)
39144964 Brugbar Tech IVS .................................................28.11.2018 0)   
30495667 MOBIL-S ApS ......................................................28.11.2018 0)
38178911 Stolz Consulting IVS ............................................28.11.2018 0)
39639424 De Danske Fyrværkeri Konkurrencer IVS ...........28.11.2018 0)
38209337 ETMA Consult IVS ..............................................28.11.2018 0)
38799096 IX-DK IVS .................................................................28.11.2018
39127091 Nybo Revision ApS..............................................28.11.2018 0)
39566621 Max Consulting IVS .............................................28.11.2018 0)
39209055 MASU Consult ApS .............................................28.11.2018 0)
39385139 JJWeb IVS ...........................................................28.11.2018 0)
39274779 MS-Sport IVS ......................................................28.11.2018 0)
39156148 Liquorisius IVS .....................................................28.11.2018 0)
39405083 Skoogs Vinhandel IVS .........................................28.11.2018 0)
38435906 Clinique Beautiful Balance Lasershop ApS ............28.11.2018
71197328 FRYDENDAHL HI-FI ApS ....................................28.11.2018 4)
37208833 JBM boligrenovering IVS ....................................28.11.2018 2)
37208760 Bohes IVS ............................................................ 27.11.2018 2)
36453044 Africa import and export APS ............................. 27.11.2018 2)
39138352 Seize-It IVS .......................................................... 27.11.2018 0)
32308708 CORE SOLUTIONS IVS ...................................... 27.11.2018 0)
39226545 Nordic Healthcare IVS ......................................... 27.11.2018 0)
38994301 M.Nissens IVS ..................................................... 27.11.2018 0)
38895516 M. Reseke IVS ..................................................... 27.11.2018 0)
39482231 Local Influence ApS ........................................... 27.11.2018 0))

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

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

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

gruppe af skoleledere,“ siger 
Henrik Johansen, skolechef, 
Randers Kommune.

Randers Regnskov

Louise Høeg er valgt som 
formand for bestyrelsen i 
Randers Regnskov, hvor hun 
har haft sæde i 13 år. Hun har 
senest været næstformand 
og erstatter Tommy Frank på 

posten, idet han har ønsket at 
forlade bestyrelsen på grund 
af travlhed. Randers Erhvervs-
råd skal udpege et nyt med-
lem i stedet for Tommy.
Louise er Venstre-medlem af 
Randers Byråd.

Randers Handskefabrik A/S

Parret Rina Hansen og 
Thomas Bro har overtaget 

Randers Handskefabrik efter 
familien Vejrum, der har ejet 
virksomheden siden 1927. 
Rina har tidligere i London 
arbejdet for britiske Burberry. 
Billede: Arne Vejrum (80), 
der i 31 år stået i spidsen for 
Randers Handskefabrik (tv) 
og den nye ejerleder Rina 
Hansen.

Værsgo Randers Storcenter
Patrick Kristoffersen (25) 
er startet som butikschef i 
Værsgo i Randers Storcenter. 
Han kommer fra en stilling 
som souschef i Rema 1000 i 
Risskov.

Matas Randers Storcenter
Louise Sletting Schultz (25) er 
startet som butikschef i Ma-
tas i Randers Storcenter. Hun 
har tidligere været hos Matas 
i Brødregade og har været i 
kæden i ti år.

Sportmaster Randers 
Storcenter
Karen Nielsen er startet som 
butikschef i Sportmaster 
i Randers Storcenter. Hun 
kommer fra en stilling hos 
kædens forretning i Aalborg 
Storcenter.
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.

Kilde: Danmarks Statistik 

December
2017

Oktober
2018

November
2018

December
2018

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

 1.929 1.717 1.727 1.764

Antal erklærede konkurser 

Kilde: Danmarks Statistik 

December
2017

Oktober
2018

November
2018

December
2018

0

500

1000

1500

2000

0

100

200

300

400

500

� 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:

Laveste stigning i fire år:

Boligpriserne steg ”kun” fire

procent i 2018

Boligsidens Markedsindeks

december 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 1,5% 12,7%
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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.
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Udbud Solgte
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Område Boligtype Ændring måned Ændring år
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Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm. (kr)
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ERHVERV

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk

Nybolig Erhverv Randers

Erhvervsmæglerkæden Nybo-
lig Erhverv Randers har skiftet 
navn til Nordicals. Skiftet 
markerer en ny vækststrategi, 
som styrker rådgivningen 
over for de største investorer 
både i Danmark og udlan-
det. Jesper Bruun Fangel og 
Morten Lundhøj fortsætter 
som partnere og indehavere i 
afdelingerne i Randers, Skive 
og Viborg.
„Vi har gennem en årrække 
været den stærkeste rådgiver 
inden for erhvervsejendomme 
i Region Midtjylland. Det 
bliver vi ved med som en 
del af Nordicals, og samtidig 
udvider vi på blandt andet 
investeringsområdet. Det 
betyder, at vi bliver en del af 
en langt mere samlet styrke 
og fremover kan tilbyde flere 
services,“ siger Jesper Bruun 
Fangel.

Confac A/S 
Randers Kommunes Er-
hvervspris 2019 er blevet 
tildelt Confac A/S, der blandt 
andet har vundet prisen 
for sin anderledes måde at 
organisere og drive virksom-
hed på. „De er en innovativ 
og nytænkende virksomhed, 
der arbejder med synlige, 
fælles mål og et minimum af 
hierarki. Det skaber resulta-
ter, der giver genlyd ud over 
kommunegrænsen,“ sagde 
borgmester Torben Hansen 
i forbindelse med overræk-
kelsen.

MadXpressen
Efter ti år i Allingåbro er 
MadXpressen I/S flyttet til 
Randers, hvor den tidligere 
Vestas-kantine kommer til at 
danne ramme for virksom-
heden. Samtidig skal de fra 
kantinen levere mad til husets 
110 nye medarbejdere hos 
Kosan Crisplant.

Vam A/S
Entreprenørvirksomheden 
Vam A/S, med hovedkontor 
i Vester Alling og afdelinger 
i Randers og Ebeltoft, åbner 
kontor i Aarhus. „Vi vil være 
nærmere flere af vores kunder 
og samarbejdspartnere i hele 
Midtjylland – fra Djursland, 
Aarhus, Silkeborg og Horsens, 
til Vejle og Billund. Derfor 
giver det rigtig god mening at 
udvide med et Aarhus-kontor 
tæt ved E45-motorvejen,“ 
fortæller administrerende 
direktør Allan Hougaard.    

Verdo A/S
Træpille-distributøren Ole 
Tietze ApS på Næstved Havn 
er blevet overtaget af Verdo. 
Virksomheden importerer, op-
sækker og distribuerer træpil-
ler på det sjællandske marked. 
Stifter Ole Tietze fortsætter 
som daglig leder.

Meny – Netto
Salling Group har overtaget 
lejemålet af fire butiksarealer, 
der huser konkurrenten Meny. 
Det gælder også Meny butik-
ken i Randers, der i løbet af 
året åbner i et nyt butikskon-
cept, der indrettes på en helt 
ny måde med markant større 
frugt- og grøntafdeling og, i 
forlængelse af den, en større 
sektion med convenience-varer.

Randers City 
Pladsmangel og et ønske om 
at bo mere centralt blandt 
medlemmerne har fået 
foreningen Randers City til 
at flytte fra Østervold 33 til 
Brødregade 25.

Ehj Energi A/S
Tidligere Hadsten-baserede 
Ehj Energi er flyttet ind i de 
tidligere Carlsberg Mur lokaler 
på Hadstenvej. Virksomheden 
producerer biomasse til en 
række danske energivirksom-
heder, og de arbejder primært 
inden for områder som skov 
og flis, samt knusning, sorte-
ring og håndtering af have- og 
park affald.  

Lean Business Iværksætterwebinar
13. februar 2019 kl. 16:30 til 17:30, 
Online Webinar.

Guide til den gode forretningsmodel: 
Forretningsmodellen – De første 
kunder – Betalingsmodeller. Få 
din idé ud over rampen, med en 
solid forretningsmodel. Du får bl.a. 
viden om, hvordan du kan sælge og 
markedsføre, hvilke betalingsmodeller 
der oftest anvendes af virksomheder, 
samt hvordan du bruger 
salgsargumenter til at adskille dig fra 
dine konkurrenter. Du får konkrete 
værktøjer, der hjælper dig til at gå fra 
idé til handling.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, tsj@
erhvervranders.dk, senest 13. februar 
2019 kl. 12:00.

Rådgivernetværket
20. februar 2019  kl. 07:30-09:30,  
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV. 
Hør direktør Jens Kristensen, Erhverv 
Randers, der også vil komme med 
en udfordring, som organisationen 
kæmper med, og som vi skal komme 
med løsningsforslag til. Som altid skal 
vi også netværke.
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 19. februar 
2019 kl. 12:00.  

Iværksætternetværket
12. marts 2019  kl. 19:00-21:00,  
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Kommunikation & Markedsføring. 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 11. marts.

Morgenmøde 
– Klædt på til den nye ferielov?
14. marts 2019  kl. 08:00 til 10:30,  
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Ferielovens regler har stor betydning 
for enhver arbejdsgiver. Den 1. 
september 2020 træder en ny ferielov 
i kraft, og i den forbindelse overgår 
danske lønmodtagere fra forskudt 
ferie til samtidighedsferie. Allerede 
fra 2019 indtræder overgangsregler, 
som kommer til at påvirke det danske 
arbejdsmarked.
Få overblik over, hvad den nye ferielov 
betyder for din virksomhed og dine 
medarbejdere, når Erhverv Randers 
& DAHL Advokatfirma inviterer til 
morgenseminar. 
Mødet henvender sig til 
virksomhedsejere, ledere, 
mellemledere og andre 
ansatte, herunder HR- og 
økonomimedarbejdere, som 
administrerer de ansattes ferie.
Der serveres morgenbrød, kaffe, te og 
vand. Gratis - no-show gebyr 200 ex. 
moms, ved udeblivelse uden afbud.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, tsj@
erhvervranders.dk, 12. marts 2019 kl. 
19:00.
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Alle data er indhentet i perioden 
30.11.2018 -31.01.2019
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
Bisnode Danmark A/S Gengivet uden an-
svar. Antal ansatte er en usikker variabel. 
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

*) Virksomheden er reklamebeskyttet. 
Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvr-
hjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse

A.K. IVERSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 7,9 (7,5)
Resultat før skat 0,6 (0,6)
Egenkapital 8,9 (8,4)
Antal ansatte 35

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

AGKNORDIC A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 6,8 (4,7)
Resultat før skat 2,7 (1,0)
Egenkapital 4,2 (2,1)
Antal ansatte 15

AJ-SKJERN A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 31,9 (34,6)
Resultat før skat 5,2 (5,3)
Egenkapital 20,4 (21,4)
Antal ansatte 75

AKTIESELSKABET J.N. BECH
Regnskabsafslutning 31-8-2018 
Bruttofortjeneste 14,8 (15,1)
Resultat før skat 3,3 (4,2)
Egenkapital 24,0 (22,4)
Antal ansatte 20

AM PM APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,3)
Resultat før skat 0,4 (0,3)
Egenkapital 0,8 (0,5)
Antal ansatte 3

ATS-BYG APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,8)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 7

AUNING TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 18,7 (11,1)
Resultat før skat 0,0 (1,8)
Egenkapital 4,3 (5,1)
Antal ansatte 35

BELLA TRADING APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,8 (3,9)
Resultat før skat 1,1 (0,5)
Egenkapital 7,5 (7,1)
Antal ansatte 7

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

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

BUCHS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 15,9 (16,8)
Resultat før skat 2,0 (2,9)
Egenkapital 8,2 (8,2)
Antal ansatte 27

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

CABINET SYSTEM A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 7,8 (6,8)
Resultat før skat 2,4 (2,3)
Egenkapital 5,9 (5,1)
Antal ansatte 15

CO4 MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 9,2 (9,2)
Resultat før skat 1,6 (1,8)
Egenkapital 5,1 (4,4)
Antal ansatte 16

COMBI-INDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,1)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 2,5 (2,5)
Antal ansatte 7

CONFAC A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Omsætning 259,4 (174,9)
Resultat før skat 35,1 (27,5)
Egenkapital 66,2 (54,1)
Antal ansatte 150

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

DALSGAARD TAGDÆKNING APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,3)
Resultat før skat 0,7 (0,4)
Egenkapital 0,9 (0,3)
Antal ansatte 3

DANISH CROWN A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1.790,0 (1.734,0)
Resultat før skat 51,0 (734,0)
Egenkapital 2.894,0 (2.716,0)
Antal ansatte 6289

DANNICO APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,0)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 3

DANSK AFFALDSMINIMERING APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,3 (3,7)
Resultat før skat -1,3 (1,1)
Egenkapital 0,3 (1,3)
Antal ansatte 7

DANSK PARKERINGS SERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,7 (2,5)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital 3,9 (4,0)
Antal ansatte 15

DIN AVIS A/S*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 

Bruttofortjeneste 3,0 (3,0)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 1,1 (1,0)
Antal ansatte 7

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

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

EHM RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 9,8 (9,3)
Resultat før skat 0,5 (0,1)
Egenkapital 1,3 (0,8)
Antal ansatte 21

EM AUTOCENTER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,9 (3,3)
Resultat før skat 1,1 (1,4)
Egenkapital 3,3 (2,5)
Antal ansatte 7

ENTREPRENØRFIRMAET 
PETER KRISTENSEN APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,6)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,3)
Antal ansatte 3

ERHVERVSPARKEN DANIA A/S
Regnskabsafslutning 31-8-2018 
Bruttofortjeneste 3,5 (1,5)
Resultat før skat 1,3 (-0,9)
Egenkapital 26,2 (25,0)
Antal ansatte 3

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

ERIKSEN RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-8-2018 
Bruttofortjeneste 10,4 (11,2)
Resultat før skat 3,5 (4,4)
Egenkapital 18,8 (19,3)
Antal ansatte 11

FBR1 A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,8 (2,9)
Resultat før skat 0,5 (1,0)
Egenkapital 1,2 (0,8)
Antal ansatte 15

FISKBÆK LASTVOGNS-SERVICE APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 4,8 (3,5)
Resultat før skat 1,1 (0,3)
Egenkapital 1,2 (0,4)
Antal ansatte 10

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

FJORDBLINK SWIMMING POOLS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 4,8 (2,9)
Resultat før skat 0,5 (-1,8)

Egenkapital -4,6 (-5,0)
Antal ansatte 15

FOKUSPRO APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 1,3 (0,4)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 3

FÅRUP BETONINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 64,6 (57,8)
Resultat før skat 18,1 (13,0)
Egenkapital 22,7 (18,4)
Antal ansatte 85

FÅRUP BYG OG MONTAGE APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 4,1 -
Resultat før skat -0,2 -
Egenkapital -0,1 -
Antal ansatte 7

G9 - LANDSKAB / PARK & BYRUM A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 12,3 (12,5)
Resultat før skat 6,1 (6,6)
Egenkapital 9,8 (10,1)
Antal ansatte 10

GRÅBRØDRESTRÆDE 7 APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,5)
Resultat før skat -0,1 (-0,3)
Egenkapital -0,3 (-0,2)
Antal ansatte 15

HA BYG A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,9)
Resultat før skat 0,5 (0,9)
Egenkapital 1,2 (2,0)
Antal ansatte 7

HEDEBO H.J. A/S. INGENIØR OG 
ENTREPRENØRFIRMA
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 4,1 (3,5)
Resultat før skat 0,0 (-1,5)
Egenkapital 1,9 (1,8)
Antal ansatte 15

HEIN & SØNNER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 7,5 (7,7)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 4,6 (4,5)
Antal ansatte 15

HORNBÆK EL-FORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 11,5 (11,1)
Resultat før skat 1,0 (0,5)
Egenkapital 6,3 (5,5)
Antal ansatte 23

INGENIØRFIRMAET POUL TARP A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 31,3 (30,8)
Resultat før skat 5,5 (6,1)
Egenkapital 24,5 (22,2)
Antal ansatte 60

JENSEN BYG SERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,9 (4,4)
Resultat før skat 0,9 (1,1)
Egenkapital 2,1 (1,4)
Antal ansatte 7

JENSEN BYG, RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 25,1 (22,7)
Resultat før skat 1,5 (2,6)
Egenkapital 3,9 (2,7)
Antal ansatte 75
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JENSENPLUS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,4)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 3

JENSENPLUS.DK APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 6,2 (3,9)
Resultat før skat 3,3 (1,3)
Egenkapital 2,7 (1,1)
Antal ansatte 7

JOCI RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,6)
Resultat før skat -0,4 (-0,3)
Egenkapital -0,5 (-0,2)
Antal ansatte 15

JOHS. SØNDERGAARD 
& SØNNER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 6,5 (5,6)
Resultat før skat 1,5 (0,4)
Egenkapital 4,5 (3,6)
Antal ansatte 7

JYSK BLIK & VVS APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 3,4 -
Resultat før skat 0,6 -
Egenkapital 0,5 -
Antal ansatte 7

KAMMI ENTREPRISE APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,6)
Resultat før skat -0,6 (0,5)
Egenkapital 0,6 (1,1)
Antal ansatte 15

KARSTEN BRUNS EFTF. APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,2)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 3

KRONJYLLANDS CAMPING & 
MARINE CENTER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 7,8 (7,9)
Resultat før skat 0,5 (0,9)
Egenkapital 4,5 (4,1)
Antal ansatte 35

KRONJYLLANDS MALERFIRMA A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 8,7 (8,5)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 0,9 (0,8)
Antal ansatte 35

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

KVIK KØKKEN RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,7 -
Resultat før skat -0,2 -
Egenkapital 0,1 -
Antal ansatte 7

KØBMANDEN ØSTER TØRSLEV 
APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,4)
Resultat før skat 0,0 (-0,2)
Egenkapital 0,7 (0,7)
Antal ansatte 35

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

LAURSEN & HORNEMANN APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat 0,2 (-0,0)
Egenkapital 2,7 (2,5)
Antal ansatte 7

LIV & STIIL APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,0)
Resultat før skat -0,1 (-0,2)
Egenkapital -0,0 (0,1)
Antal ansatte 7

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

M FRIIS APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,0)
Resultat før skat 0,0 (-1,9)
Egenkapital 0,8 (0,8)
Antal ansatte 15

MALERFIRMA VILLY POULSEN 
APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 3,8 (2,9)
Resultat før skat 1,0 (0,4)
Egenkapital 3,3 (2,7)
Antal ansatte 7

MARCUS BALLERUP APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,9)
Resultat før skat -0,2 (-0,1)
Egenkapital -0,1 (0,1)
Antal ansatte 7

MARCUS EUROPE A/S*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 3,6 (7,0)
Resultat før skat -1,7 (2,0)
Egenkapital 36,7 (38,1)
Antal ansatte 14

MARCUS GRUPPEN A/S*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste -0,2 (0,6)
Resultat før skat -3,6 (-8,7)
Egenkapital 5,1 (-2,0)
Antal ansatte 7

MARCUS HERNING APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,9 (3,7)
Resultat før skat 0,4 (1,1)
Egenkapital 2,4 (2,4)
Antal ansatte 7

MOTEL X A/S*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,8)
Resultat før skat 2,5 (2,7)
Egenkapital 6,7 (5,3)
Antal ansatte 7

MURERFIRMA JAKOB VINTHER 
AF 26.01.2016 APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,7 (1,6)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 7

MURERMESTER 
JENS OLE PEDERSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 2,6 (3,4)
Resultat før skat 0,0 (1,0)
Egenkapital 1,0 (1,4)
Antal ansatte 7

NC1 APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,6 (1,4)
Resultat før skat 2,8 (0,1)
Egenkapital 2,6 (0,7)
Antal ansatte 3

NV-RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 24,3 (18,3)
Resultat før skat 4,1 (12,7)
Egenkapital 94,5 (91,9)
Antal ansatte 35

O. J. AGENTUR APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,0)
Resultat før skat 0,9 (1,2)
Egenkapital 0,8 (1,1)
Antal ansatte 3

ONLINEBRAND APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,7)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

P. SØBY TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste -1,2 (2,0)
Resultat før skat 1,5 (-2,1)
Egenkapital -2,4 (-5,2)
Antal ansatte 15

PACK PLAST A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 19,8 (20,3)
Resultat før skat 9,2 (10,9)
Egenkapital 19,0 (19,8)
Antal ansatte 15

PRODATEK A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,7 -
Resultat før skat 0,3 -
Egenkapital 0,7 -
Antal ansatte 7

PROINFO A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 14,9 (5,3)
Resultat før skat -18,7 (-14,4)
Egenkapital 1,0 (3,0)
Antal ansatte 35

PROINFO IT-DRIFT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,4)
Resultat før skat 1,3 (1,1)
Egenkapital 3,4 (2,5)
Antal ansatte 3

PROINFO VIBORG A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,3 (2,6)
Resultat før skat 0,3 (-1,1)
Egenkapital -0,8 (-1,1)
Antal ansatte 8

RADIO ABC A/S*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 13,7 (13,5)
Resultat før skat 1,9 (1,6)
Egenkapital 5,5 (5,3)
Antal ansatte 35

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

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

RANDERS ARKITEKTEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 10,1 (6,8)
Resultat før skat 3,0 (1,6)
Egenkapital 3,2 (1,9)
Antal ansatte 15

RANDERS LUCAS SERVICE APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,3)
Resultat før skat -0,1 (-0,0)
Egenkapital 0,3 (0,4)
Antal ansatte 3

RANDERS TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 7,8 (6,0)
Resultat før skat 0,2 (0,9)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 35

REJSTRUP SAVVÆRK 
LILLE BJØRN APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 5,9 (4,5)
Resultat før skat 3,1 (1,7)
Egenkapital 5,8 (3,4)
Antal ansatte 7

SØREN LUND MØBLER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 7,0 (7,2)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 7,9 (7,9)
Antal ansatte 25

TECHSAVE A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste -1,3 (0,1)
Resultat før skat -3,6 (-0,2)
Egenkapital 1,7 (0,8)
Antal ansatte 7

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

THORTRANS RANDERS A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 70,7 (72,8)
Resultat før skat -2,0 (1,9)
Egenkapital 16,8 (19,3)
Antal ansatte 110

TIMM MØBLER. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,3)
Resultat før skat -0,6 (0,1)
Egenkapital 1,1 (1,6)
Antal ansatte 7

TRANSPORT.NET APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 5,3 (5,5)
Resultat før skat 0,7 (1,4)
Egenkapital 1,1 (1,6)
Antal ansatte 15
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TØMRERMESTER 
MATHIAS BREDAHL APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,0)
Resultat før skat -0,9 (0,1)
Egenkapital -0,6 (0,1)
Antal ansatte 7

UNI-TEK A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 7,8 (7,9)
Resultat før skat 2,0 (2,1)
Egenkapital 4,7 (4,0)
Antal ansatte 10

VENTILATIONSHUSET APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 10,7 (11,0)
Resultat før skat 0,5 (1,4)
Egenkapital 4,2 (3,9)
Antal ansatte 35

VERNER HØJ MIKKELSEN 
OG SØNNER APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 10,6 (12,7)
Resultat før skat -0,8 (1,4)
Egenkapital 10,6 (11,3)
Antal ansatte 35

VITO STEEL A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 5,5 (5,5)
Resultat før skat 0,0 (0,3)
Egenkapital 3,2 (3,2)
Antal ansatte 11

VON WOWERN 
EJENDOMSADMINISTRATION APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,2)
Resultat før skat 1,5 (13,0)
Egenkapital 16,0 (35,3)
Antal ansatte 15

VULKAN DÆK A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 6,8 (6,5)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 5,0 (4,7)
Antal ansatte 14

XAFIR A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,8 (5,0)
Resultat før skat 0,8 (-4,8)
Egenkapital -3,8 (-4,2)
Antal ansatte 11

ZENAMIC APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,6 -
Resultat før skat -0,2 -
Egenkapital -0,1 -
Antal ansatte 7

AAGE LANNGS FABRIKER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 7,5 (8,1)
Resultat før skat 0,7 (1,7)
Egenkapital 3,8 (3,2)
Antal ansatte 12

Dansk Carport System A/S
Gl. Århusvej 4B, 
8940 Randers SV

Regnskabsafslutning 30-9-2018

Bruttofortjeneste 2,8 (2,1)

Resultat før skat 1,1 (0,4)

Egenkapital 2,8 (2,2)

Antal ansatte 4
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

En spytklat fra E45 ligger Dansk Carport System A/S, der producerer 
 carporte og andre overdækninger til både private, virksomheder og organisa-
tioner. Efter et nogenlunde stabilt resultat de seneste år har virksomheden 
sidste år tredoblet resultatet før skat til 1,1 mio. kr.

Ejerleder Søren Ladefoged 
forklarer, at han har gjort en 
stor indsats for at trimme 
virksomheden det sidste år. 
„Vi er stadig fire i virksom-
heden, men jeg har skiftet 
lidt ud på holdet. Samtidig 
har jeg haft meget fokus på, 
at vi skal være rigtig hurtige 
til at reagere, når vi får en ny 
kundekontakt. De skal helst 
have et tilbud inden en time 
efter, de har ringet til os. Spe-
cielt sjællænderne er hurtige 
på aftrækkeren, når vi svarer 
hurtigt. Reaktionstiden hos os 
betyder virkelig noget.“

Græstage
Et nyt græstag, der kan 
opsamle omkring halvdelen 
af det regnvand, der kom-
mer ned, er hurtigt blevet 
populært, især på Sjælland. 
„Tagkonstruktionen indehol-
der en slags æggebakker, 
der opsamler regnvandet, så 
planterne på taget kan bruge 
det senere. De græstage, vi 

monterer på carporte, cykel-
skure og affaldsrum, er byg-
get på et usynligt undertag 
af grå cementplader. En solid 
gummidug sikrer et tæt og 
grønt tag, der er designet til 
at klare vægten af de mange 
planter, men også af alt det 
regnvand, det grønne tag kan 
suge og holde på.“ Der er 
ifølge Søren enormt fokus på 
de store mængder regnvand 
og de ødelæggelser, det kan 
forårsage, når kloakkerne ikke 
kan følge med. I Københavns 
Kommune har man eksempel-
vis bestemt, at alle kommu-
nale nybyggerier og renoverin-
ger så vidt muligt skal opføres 
med grønne tage.

Private kommer fra Google
Omkring halvdelen af salget 
er direkte til private. „De 
finder os på Google, så vi 
arbejder en del med søge-
ordsoptimering af vores 
hjemmeside.“ Men også 
boligforeninger, kommuner og 

private bygmestre er blandt 
kunderne. Omkring 80% af 
overdækningerne er lavet spe-
cielt til den enkelte kunde, og 
Søren har faste aftaler med 
montører over hele landet, 
der kører ud og monterer dem 
hos kunderne.
Der er også et støt voksende 
salg i Norge. „Det fylder i 
dag omkring 10%, så salget i 
Danmark er stadig klart domi-
nerende.“

Fortsat pæn vækst
Det hele produceres på virk-
somheden udenfor Randers, 
og Søren kan mærke en sti-
gende efterspørgsel. „Tiderne 
er blevet bedre og det hele 
flytter sig lidt. Vi skal vokse 
med 10-20% det næste år, 
og væksten i resultatet skulle 
meget gerne følge med.“
En typisk standardcarport på 
3,5 x 6 meter koster omkring 
40.000 kr. monteret hos kun-
den, incl. moms.

Carport-vækst ved at øge hastigheden
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