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Virksomhed i Havndal 

har specialiseret sig 

i unikke løsninger til 

kunder i ind- og udland.

Tek. direktør Anders Munk, POS Creative A/S
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Markedet for profilprodukter og 
displays m.m. er kæmpe stort, og 
der er ret mange leverandører om 
buddet. POS Creative A/S i Havndal 
har derfor valgt at specialisere sig, 
tænke ud af boksen og finde på 
løsninger, der skiller sig ud og er 
anderledes. „Vi laver dog både de 
mere ordinære ting – samt de helt 
specielle, som vi nogle gange er ene 
om at byde ind på,“ fortæller tek. 
direktør i POS Creative A/S, Anders 
Munk. „Når vi kan levere det kompli-
cerede til en kunde, får vi ofte også 
de nemmere og 
billigere ordrer 
fra kunden.“

En omfat-
tende billed-
database med 
mere end 
23.000 fotos af 
mere end 3.000 
opgaveløsninger 
bruges som et unikt hjælpeværktøj 
ved kundekontakten. Opgaverne 
spænder fra store salgsopstillinger 
og unikke gaveæsker til telefon-
bokse og fleksible vinbarer i pap - og 
en hvid figur af en penis lavet til et 
medicinalfirma.

Har løsningen inden ti sekunder
„Jeg er med inde over langt største-
parten af de komplicerede udvik-
lingsopgaver, og spørg mig ikke 
hvordan, men når der kommer en 
forespørgsel, har jeg altid løsningen 
inden ti sekunder. Har jeg ikke det, 
får jeg den heller ikke senere. Men 
det sker så godt som aldrig, at den 
ikke er der.“ Derefter handler det 
„kun“ om, hvor vidt prisen passer til 

kundens forventninger.
Produktionen 

foregår i 

Havndal, mens salget styres fra Her-
lev, og kunderne tæller nogle af de 

helt store Brand 
Ownere, som 
betinger sig ikke 
at blive nævnt 
ved navn af un-
derleverandører. 
Mens den stør-
ste afsætning 
er på hjemme-
markedet, 

eksporteres der til Norge, Sverige, 
England samt en smule til Tyskland 
„Et salg til en dansk virksomhed 
er en god indgangsvinkel til også 
levere til dens udenlandske afdelin-
ger.“ En ansat i Malmø varetager 
det svenske marked, mens det 
øvrige salg foregår fra Herlev.

„En af vores danske sælgere 
besøger en stor kunde i London 
et par gange 
om året, men 
ellers bruger vi 
teknologien til 
kontakten med 
udlandet – vi-
deokonferencer, 
FaceTime, pdf’er 
og videoer.“ Når 
en sælger har 
åbnet døren til 
kunden, håndte-
res sagen derefter af projektlederne. 
„Vores billeddatabase og videoer 

og 3D grafik gør, at vi hurtigt 
kan forventningsafstemme 
med kunden og levere et 
hurtigt beslutningsgrund-
lag.“

Velbevaret  
hemmelighed i Randers
I 99 procent af opgaverne 
aftales prisen på forhånd. 
„Forventningsafstemning 
om prisen er vigtig, da det 
er spild af både vores og 
kundens tid at gå i gang 
med noget, der viser sig 
at blive for dyrt.“ Anders 
erkender samtidig, at man 
ikke altid har været gode til 

at sikre dækning af udviklingsom-
kostninger. „Vi er blevet bedre til at 
tage kunden med op på kogepladen 
og i et vist omfang tage del i udgif-
terne.“ Stram styring betyder også, 
at der sjældent er tab på udenland-
ske kunder.

Er du en lille eksportvirksomhed, 
råder Anders til at koncentrere dig 
om det, hvor du virkelig er på hjem-
mebane. „Du skal holde fokus på, at 
du har et unikt produkt, der ikke kon-
kurrerer med noget, som kan købes 
alle steder. Og du skal sælge på dit 
unikke produkt, din service og din 
omstillingsparathed. Er produktet 
ikke færdigudviklet, dør du af det.“

POS Creative A/S har i mange år 
været klar til at satse mere på eks-
port men har ikke fundet de rigtige 
samarbejdspartnere. „Vi er ikke selv 
opsøgende i udlandet i større stil 

men ser nogle 
muligheder i 
et samarbejde 
med en branche-
relevant partner, 
der vil udvide 
sortimentet med 
vores unikke 
produkter.“ Det 
vil være dyrt 
selv at starte 
op med noget 

tilsvarende.
„Jeg tror, at mange kompetente 

virksomheder i Randers er en 
velbevaret hemmelighed. Vi ved 
ikke, hvad hinanden kan, og derfor 
udnytter vi heller ikke mulighederne 
for at gå sammen.“ At være med i 
netværk kan være en god indgangs-
vinkel til at „reklamere“ for sin virk-
somhed. „Jeg har to gange været 
med i netværksgrupper uden at få 
det store ud af det. Det kan godt 
være, at jeg ikke er særlig god til 
at sælge min virksomhed, men jeg 
føler heller ikke, at de øvrige med-
lemmer af netværkene formåede 
at tage oplysningerne med hjem til 
deres organisationer.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

TANKER UD  
AF BOKSEN  
GI’R MERE END PAPÆSKER

  VI ER BLEVET BEDRE 

TIL AT TAGE KUNDEN MED 

OP PÅ KOGEPLADEN OG 

I ET VIST OMFANG TAGE 

DEL I UDGIFTERNE

  VI VED IKKE, HVAD 

HINANDEN KAN, OG 

DERFOR UDNYTTER 

VI HELLER IKKE 

MULIGHEDERNE FOR AT 

GÅ SAMMEN
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I september 2018 kunne du for 
første gang klikke ind på Pannonvin 
Danmarks webshop. Erik Kovacs og 
Gabor Szekely stammer fra Ungarn 
og har boet i Danmark i henholdsvis 
tre og seks år. Erik er hjertelæge 
på Regionshospitalet Randers, 
mens Gabor er ansat ved Peterson 
Packaging i Randers. Han er uddan-
net programmør og går for tiden på 
kursus for at klæde sig på til at søge 
et dansk programmørjob. En stor del 
af fritiden går med vinen.

„Ungarsk vin er stort set ukendt 
land i Danmark,“ siger Erik. „Ét er, 
at vi ved, at det er meget høj kvalitet 
35-40 procent billigere end tilsva-
rende vine fra de store vinlande. No-
get helt andet er at få danskerne til 
at opdage, at den billigere vin langt 
fra smager billigt.“ Filosofien er, at 

danskerne ikke blot skal „lære“ at 
købe ungarsk vin, men også lære 
mere om ungarsk vinkultur og må-
ske tage til Ungarn for ved selvsyn 
at se og smage.

Planer og drømme  
rækker længere
„Vi er startet ud med 25 vine – rød- 
og hvidvine samt rose - som vi selv 
har udvalgt ved besøg i to vinområ-
der.“ Planen er 
på sigt at udvide 
sortimentet og 
besøge flere af 
landets mange 
mindre vindi-
strikter. På idé-/
ønskelisten står 
også arrange-
rede rundrejser 
til ungarske vinområder og et un-
garsk vin- og spisested i Danmark. 
„Vi har endnu ingen kontakt til en 
dansk rejsearrangør men hjælper 
gerne med råd og kontakt til dansk-
talende personer, der kan guide 
rundt i Ungarn.“

Danskere og ungarere har på 
flere områder cirka samme smag. 
„Julemaden i Ungarn ligner meget 
den danske, og smagen for god vin 
har også visse fællestræk.“ Men ud 
over det står Erik og Gabor på stort 

set bar bund. „Hvordan får de vinen 
ud i supermarkeder og på restau-
ranter. Hvordan skal den enkelte 
borger få øje på ungarsk vin. Hvem 
samarbejder man med om at lave 
vinrejser. Hvem kan lave vinæsker – 
blandt andet.

„Rundrejser, markedsføring og 
salg til nye markeder er for mange 
ungarske vinbønder helt nye tanker. 
Ungarerne drikker nemlig selv en 

stor del af lan-
dets egen vin.“ 
At kun cirka 20 
procent ekspor-
teres betyder 
også, at der i 
Ungarn sælges 
meget lidt uden-
landsk vin.

Man er åbne 
for at sælge til Danmark og vil det 
gerne. „Men de skal ligesom os 
først lære det og lære, at vi ikke er 
køber til den billigste vin. Så man 
kan sige, at det er „vin-vin“, at vi 
hjælper hinanden.“ Men hvordan 
markedsføres en ny vin i et nyt land. 

Vinsmagninger skal åbne døre
„Da vi på Facebook første gang 
inviterede til gratis vinsmagning 
her i Randers, kom der kun et par 
stykker. Men vi bliver ved med det 

Nystartet webshop er 

første skridt på at gøre 

ungarsk vin og vinkultur 

kendt i Danmark.
  VI HAR MEGET BRUG 

FOR HJÆLP OG HAR 

OGSÅ FÅET DET HER 

I STARTHUSET OG AF 

DANSKERE GENERELT

http://www.erhvervsgrunde.randers.dk
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en gang om måneden. Vi VED, 
at vi har rigtig gode vine til noget 
lavere priser, end danskerne er vant 
til.“ Ifølge Erik 
og Gabor er 
udsalgspriserne 
på webshop-
pen cirka den 
samme som i 
Ungarn.

„Vi kommer 
også gerne ud 
og arrangerer 
vinsmagninger i virksomheder og 
andre steder. For os er det „cirka“ 
lige så vigtigt at udbrede kend-
skabet til ungarsk vinkultur, som 
det er at sælge vin.“ De har en 
ungarsk kontaktperson i Aalborg, 
der netop er startet på at besøge 
nogle restauranter der. Til sommer 
starter en ungarsk studerende i et 
seks måneders praktikforløb med 
markedsføring.

„Vi har meget brug for hjælp og 
har også fået det her i Starthu-
set og af danskere ge-
nerelt. Det gælder 
også Dandomain, 
vores revisor, 
og Erhverv 
Randers. Men 
vi har endnu 
ikke fundet 

en til at lave vinæsker.“ At „forstå“ 
Danmark er også en læringspro-
ces. „Danmark er så meget mere 

liberal, end det, 
vi er vant til. Det 
formelle med 
at starte egen 
virksomhed ville 
i Ungarn tage en 
måned. Her blev 
det klaret ved 
en halv time på 
nettet.“ I løbet 

af en måneds tid er der også 0,25l 
flasker i sortimentet. „Og hvem 
ved om vores vine næste jul står på 
hylderne i supermarkedet.“ En tur til 
Grenaa er også i tankerne. „Mu-
lighederne med sverige-færgerne 
og passagererne skal vi også have 
kigget på – når vi en gang får tid. Og 
hvorfor ikke købe vin i en automat – 
måske også i Grenaa.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

DANSKERNE 
 SKAL LÆRE OM 

UNGARSK  
 VINKULTUR

  VI KOMMER OGSÅ 

GERNE UD OG ARRANGE

RER VINSMAGNINGER 

I VIRKSOMHEDER OG 

ANDRE STEDER

Gabor Szekely og Erik Kovacs, Pannonvin Danmark A/S
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NU HAVNER  

INDUSTRIENS AFFALD  
HOS ESBEN I RANDERS

Ejerleder Esben Hegelund Jørgensen, EHJ Energi A/S
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Men i stedet for at producere 
murstensvægge handler det for EHJ 
Energi A/S nu om både produktion 
af biomasse og modtagelse og be-
handling af alle typer industriaffald.

Bor ovenpå lerjord
Det er lykkedes for ejerleder Esben 
Hegelund Jørgensen at få miljø-
godkendelse 
til at modtage 
og behandle 
alt tænkeligt 
affald fra både 

byggeriet og 
industrien. 

„Det her 
gamle 

tegl-
værk er faktisk bygget 

ovenpå mange meter 
lerjord, så der kan 

ikke sive noget 
ned i jorden 
her,“ forsikrer 
han. „Blandt 
andet derfor 
har det ikke 
været noget 
problem at 
få de nød-
vendige 
miljøgod-
kendelser 

hos Randers Kommune, hvor 
erhvervsteamet i det hele taget har 
været både hjælpsom, effektiv og 
professionel i sin tilgang i forbin-
delse med vores flytning.“

Derfor Randers
EHJ Energi rådede tidligere over 
ca. 2.500 m2 under tag fordelt på 

tre adresser i 
Hadsten, Aars 
og Horsens. Nu 
er det hele sam-
let i Randers, 
hvor de gamle 
bygninger rum-
mer i alt 16.000 
m2. Skulle det 
en dag blive for 

lidt, fulgte der 17 hektar jord med 
i købet. Så der er masser af udvik-
lingsmuligheder for Esben & co.

„Her bor vi kun tre kilometer fra 
Randers midtby, men har samti-
dig kun en kilometer til Sdr. Borup 
motorvejsafkørslen. Det betyder 
både, at det er ekstremt nemt for 
os at komme til og fra motorvejen 
og at vi ikke generer nogen med 
al vores lastvognstrafik i området. 
Lokalplanen for området passer mig 
også rigtig godt. Den åbner nemlig 
mulighed for aktiviteter som vores 
med recycling og i øvrigt også tung 
industri. Derfor 
kommer der 
hverken kontorer 
eller boliger i 
nærheden, som 
kunne give os 
problemer med 
klager over støj.“

Det var selvfølgelig også afgø-
rende for Esben, at miljøgodkendel-
serne kunne komme i hus, for her 
ser han virkelig et udviklingsområde 
for virksomheden.

To forretningsområder
Oprindelig beskæftigede Esben 
sig udelukkende med at fælde og 
omdanne træ til biomasse. Store 

flishuggende maskiner arbejder 
over det meste af landet med at 
pleje skov- og parkområder for både 
landbrug, skovbrug og kommuner. 
Det hele laves derefter til biomasse, 
som sælges til kraftvarmeværker 
som energineutralt brændsel.

Det nyeste „ben“ er modtagelse 
og behandling af alle typer industri-
affald. „Den store hal her er på 
8.000 m2. Den skal vi bruge til at 
modtage og behandle alt det, der 
kommer ind på store lastbiler fra 
byggeriet og industrien. Vi kan sor-
tere og behandle det hele. Jeg har 
kun et kriterium for, at vi kan bruge 
affaldet. Det er, at det kan recycles.“

Der bliver antageligt ikke mindre 
fokus på recycling og upcycling de 
kommende år, hvorfor Esben tror 
på store vækstmuligheder inden for 
det område. I den forbindelse regner 
han også med at skulle hyre flere 
medarbejdere i den kommende tid, 
ud over dem han allerede har ansat 
efter opstarten i Randers.

Åben nu
Ifølge Esben går der endnu et års 
tid, før det hele „spiller“ på den nye 
adresse, men dørene er for længst 
slået op. „Pladsen til behandling 
af træ og træaffald er klar, og det 
samme er den til beton og jord. Så 

hvis der sid-
der nogle folk 
i lokalområdet 
fra byggeriet 
og industrien, 
der skal af med 
noget affald, kan 

de bare komme an,“ inviterer han 
med et stort smil.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Der er kommet masser nyt liv i det tidligere teglværk på 

Hadstenvej 16, som Carlsberg Mur forlod for tre år siden.

NU HAVNER  

INDUSTRIENS AFFALD  
HOS ESBEN I RANDERS

  ERHVERVSTEAMET 

HAR I DET HELE 

TAGET VÆRET BÅDE 

HJÆLPSOM, EFFEKTIV OG 

PROFESSIONEL

  LOKALPLANEN FOR 

OMRÅDET PASSER MIG 

OGSÅ RIGTIG GODT



I stuen står et Hasselblad kamera, 
og i garagen holder blandt andet et 
bilprojekt og en forholdsvis nyer-
hvervet motorcykel fra 1970 – en 
Moto Guzzi 750 Ambassador. „Det 
er alt sammen utrolig enkel meka-
nik, som selv jeg forstår,“ siger arki-
tekt og medindehaver af tegnestuen 
Arkikon, Thomas Enevold, Grenaa. 

„Det er en øvelse i 
sig selv at gøre noget 
enkelt, smukt og funk-
tionelt – noget som jeg 
også bruger i arbejdet 
som arkitekt.“

Motorcyklen blev 
købt i september 
2018. „Jeg nåede 
nogle ture i det flotte 

efterårsvejr – en rigtig dejlig følelse.“ 
Thomas er også udlært blikkensla-
ger og har lært at bruge værktøj. 
„Da jeg begyndte at skille biler ad, 
vidste jeg ikke nødvendigvis, hvor-
dan de fungerede. Det med mekanik 
er selvlært, og jeg slapper af med at 
skrue.“

Selv om hustruen Line ikke deler 
fascinationen af mekanikken, bifal-
der hun Thomas’ timer i garagen. 
„Det er bare rigtig godt, at du på 
den måde slapper af med det og fin-
der en anden side af din kreativitet 
frem,“ siger hun, og forsvinder ind i 
en anden stue med en nyankommen 
gæst.

Den første motorcykel stod og 
ventede på Thomas ved 18-års 
fødselsdagen. Han havde yderligere 
nogle stykker inden den Norton 
Commando, som han skilte sig af 
med igen ved starten på studiet – 
efter lige at have fået sit første barn. 
Det er nu den tredje Moto Guzzi. 

„Den første, for omkring 15 år 
siden, kunne ikke køre. Følelsen af 
at have stået med den i en 20 fods 
container i larm og røg og pludselig 
få gang i den – den glemmer jeg 
aldrig. At pudse og vedligeholde er 
ikke specielt spændende. Det er 
noget helt andet med at reparere, 
udvikle og løse problemer.“

Papirerne viser, at en amerikansk 
dame for cirka ti år siden solgte 
Moto Guzzien til en tysker. Han 
solgte den videre til en dansker 
– som solgte til den politimand i 
Odense, som Thomas købte af. 
„Det er en skide flot motorcykel. 
Til sommer kører jeg på fototur 
med Hasselbladet over skulderen til 
steder, hvor naturen er begyndt at 
vinde over mennesket og planterne 
begynder at få magten.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Arkitekt kobler af i selskab med 

det enkle og samtidig smukke og 

funktionelle.

GREBET AF DEN ENKLE MEKANIK

Moto Guzzi 750 Ambassador
Produktion: Årgang 1970
Topfart: Cirka 180 km/t
Teknik: 750 kubik
 60 hk
 Kardan
 V2
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To lokale virksomheder 

forvandler beskidt 

plastikaffald til en god 

forretning for samfundet.
„Randers Kommune havde allerede 
et samarbejde med Dansk Affalds-
minimering, og vi drøftede, mulig-
hederne for at genbruge plasten. 
Men vi manglede nogen, der ville 
producere noget med genbrugspla-
sten, og her meldte MV Plast sig på 
banen. Sammen gik de to virksom-
heder så i tænkeboks for at finde en 
løsning på vores plastikudfordring,“ 
fortæller Jørgen Niemann Jensen, 
sektionsleder på Affaldskontoret i 
Randers Kommune.

Fra affald til ny råvare
De tre parter indgik en aftale, hvor 
kommunens affaldsterminal grov-
sorterer plastikaffaldet, hvorefter 
husholdningsplasten sendes videre 
til Dansk Affaldsminimering. Her bli-
ver emballagen vasket og gjort klar 
til genanvendelse. Til sidst ender 
plastikken hos MV Plast, som støber 
den om. 

Begge virksomheder har brugt 
mange ressourcer på at udvikle 
nye maskiner og anlæg for at 
løse deres del af opgaven. Dansk 
Affaldsminimering er de første i 
Danmark, der kan gøre beskidt 
husholdnings plastik klar til at indgå i 

et nyt produkt. „Vores anlæg skærer 
først plasten i ensartede stykker, 
som derefter sorteres og renses for 
etiketter, madrester m.m. Til sidst 
bliver materialet tørret, og så er det 
klar til genanvendelse,“ forklarer 
Kim Dalsgaard, direktør i Dansk 
 Affaldsminimering.

Plastikpaller med fordele
MV Plast har udviklet det produkt, 
som plastikken skal bruges til: 
En palle, der på flere måder er 
bedre end de europapaller af træ, 
som langt de fleste virksomheder 
anvender i dag. „Vi leverer selv 
mange af vores produkter på træ-
paller. Problemet med dem er, at 
de suger fugt, når de står udenfor. 
Det kan få brædderne til at flække 
eller slippe, så sømmene stikker 
op. Når det sker, får vi bøder fra de 
firmaer, som modtager pallerne. 
Plastikpallerne suger ikke fugt, så 
de er altid ens. De er også lettere 
end træpallerne, og de kan bruges 
mindst lige så mange gange. Når de 
ikke duer længere, kan de indleve-
res til genanvendelse hos Dansk 
Affalds minimering. Desuden kan 
de konkurrere med træpallerne på 
prisen,“ siger Michael Velling, der 
ejer MV Plast sammen med sin bror, 
Mogens Velling.

Grøn eller genbrugsmælkekasse
De første paller i genbrugsplastik 
er for længst sendt af sted, og MV 
Plast har mange interesserede kø-

bere. Men plasten har potentiale til 
mere end bare paller, siger Michael 
Velling: „Man kan bruge den til rigtig 
meget. Lige nu er udfordringen, at 
vi kun kan få plasten i sort. Vi prøver 
at åbne vores kunders øjne for, at 
farven måske ikke altid betyder så 
meget. Behøver mælkekassen være 
grøn? Eller er det vigtigere, at den er 
genbrug? For mange virksomheder 
vil det give værdi at brande sig på, at 
man bruger produkter af genbrugs-
plast.“ 

Netværk med  
plastikvirksomheder
Der er flere andre innovative plastik-
virksomheder i Randers, og der 
ligger et spændende potentiale i at 
få dem til at arbejde mere sammen, 
siger erhvervs- og udviklingschef i 
Randers Kommune, Dennis Jensen: 

„Plastikaffaldet er en samfunds-
mæssig udfordring. I stedet for 
at lade det offentlige betale for 
løsningen, prøver vi at skabe en god 
business case for lokale aktører. Al 
erfaring viser, at hvis virksomheder 
skal arbejde for den bæredygtige 
omstilling, skal det gøres kommer-
cielt interessant. Derfor har vi sam-
let 30 lokale plastikvirksomheder i et 
netværk, hvor vi kan udveksle idéer 
og viden.

Bare arbejdet med plastik-
pallen har skabt 30 arbejdspladser. 
Samtidig er der bedre økonomi i at 
sælge affaldet til genbrug frem for at 
betale for at få det brændt af.“

www.randersbiz.dk · apr/maj 2019

RANDRUSIANSK PALLE  
LUKKER PLASTIK-KREDSLØBET
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I kølvandet på salget af Nybolig 
Erhverv kæden i 2017, ændrede 
franchisekæden i januar 2019 navn 
til Nordicals. De 170 medarbejdere 
og landets 22 Nordicals afdelinger er 
de samme – nu blot med nyt navn 
og nyt logo. 
„Jeg sammen-
ligner det lidt 
med at skifte fra 
en ocean liner til 
en speedbåd,“ 
siger erhvervs-
mægler Jesper Bruun Fangel, mens 
vi i kontoret på 2. sal kan se forårs-
solen danse op og ned ad Østervold 
i Randers.

„Tidligere var det som at sejle 
med en ocean liner i et stabilt og ad-
stadigt tempo. Som en del af noget 
større var det både mere besværligt 
og mere tidskrævende at navigere 
og tilpasse kursen. Det er helt an-
derledes i vores nye speedbåd.“ Der 
er blevet meget kortere fra tanke til 
handling. „Med de nye franchise-
givere og nyt IT system er vores 
værktøjer blevet bedre og langt 
mere fleksible. Og det er vigtigt for 
mig at understrege, at der ud over 
nye kædeejere og bedre værktøjer 
ikke er ændret på andet end navn og 
logo.“

Jesper og Morten  
fortsætter partnerskabet
Mens de enkelte afdelinger tidligere 
selv stod for marketing, varetages 
det i dag af en fælles marketing-
afdeling i Aarhus. „Det styrker vores 
marketing og har samtidig frigivet 
vores halve marketingmedarbejder 
til salget, uden at det går ud over 
vores lokale forankring.“ Som en del 
af vækststrategien træder Nordicals 

Capital Markets nu langt stærkere 
frem. „Vi har apparatet og eksperti-
sen til også at betjene de helt store 
kunder fra alle vores butikker. Vi 
forener kræfterne og rykker.“

Jesper Bruun Fangel og Morten 
Lundhøj har 
samarbejdet si-
den 1999, været 
partner siden 
2009 – og fort-
sætter partner-
skabet på 21. år. 

Det indbefatter i dag også Nordicals 
afdelingerne i Viborg og Skive. „Høj 
moral og etik er noget helt funda-
mentalt for os. Vi arbejder hver dag 
som om, at vi også skal være her 
om ti år. Og det har vi efterhånden 
været gode til i pænt mange år.“

Randers fungerer som hoved-
kontor for de tre afdelinger. „Selv 
om det også går 
godt i Viborg og 
Skive, sker langt 
den største ud-
vikling i Randers. 
Firmaet har lavet 
omsætnings-/
indtjeningsre-
kord i 2017 og 
2018. „Ambitionen er, at det også 
kommer til at gælde for 2019.“

Det er værd at bemærke, at frem-
gangen ikke skyldes store enkelt-
projekter. „Vi vækster med rugbrøds-
motoren, har en sund forretning og 
er ikke en døgnflue, der kun er her, 
når det går godt. Vi har også været 
her gennem hele kriseperioden.“ 

På storskærme  
og stadionreklame
Randers har visse ligheder med Hor-
sens – to gamle industribyer med 

mange lejlighedskomplekser fra 
40’erne og 50’erne. „For ti år siden 
begyndte Horsens sin succesfulde 
udvikling, og for tre år siden kom 
der også mere gang i Randers. Vi 
har aldrig tidligere i Randers haft så 
mange ejendomme til salg som nu 
– til et højere prisniveau end for tre 
år siden. Og vi har i 2018 solgt den 
dyreste ejerlejlighed i et projekt – til 
mere end kr. 30000,- pr m2.“

Det er med store forventninger, at 
Jesper ser frem til „Byen til vandet“ 
projektet, hvor han er rådgiver i et 
af de tre teams, der er udvalgt til at 
komme med oplæg. „Det er ikke 
længere mest snak i Randers. Der 
sker virkelig noget.“ Som medlem 
af Midtbyudvalget i Randers Kom-
mune, medlem af forskellige erfa 
grupper og med til gå-hjem møder 
og erhvervsråd m.m. har han også 

et stort lokalt 
netværk. „Og 
jeg er så vidt 
muligt også 
på stadion til 
Randers FC’s 
hjemmekampe.“

I øvrigt er det 
Jespers grund-

holdning, at du altid er mindre kendt, 
end du tror. Det kommer blandt an-
det til udtryk med kædens nye navn. 
„Vi har bestilt plads til at fortælle om 
navnet på byens fem storskærme. 
Siden 2004 har vi været sponsor 
for Randers FC, og vores Nordicals 
3D bånd ved det ene mål kan ses 
resten af foråret.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

FRA OCEAN LINER TIL SPEEDBÅD

  HØJ MORAL OG 

ETIK ER NOGET HELT 

FUNDAMENTALT FOR OS

  DET ER IKKE  

LÆNGERE MEST SNAK 

I RANDERS. DER SKER 

VIRKELIG NOGET
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Erhvervsmægler har med 

uændret besætning  

fået helt nye muligheder for 

at navigere i markedet.

FRA OCEAN LINER TIL SPEEDBÅD

Erhvervsmægler Jesper Bruun Fangel, Nordicals
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Pedersen & Nielsen Automobilforretning 
A/S i Randers skiftede fra og med februar 
2019 til et højere gear med erhvervsbiler, 
da de åbnede ny butik på den anden side 
af Århusvej. Efter købet af den tidligere 
„Hansen Møbler“, 
flyttede man Renault 
og Dacia ind i et 
nyindrettet Renault 
Pro varebil center. I 
det nye bilhus sidder 
også Henrik Madsen 
og Søren Bergman 
Sørensen, der i fleet-
afdelingen varetager 
servicering og salg til store leasing-
selskaber. Dele af bygningen er udlejet til 
anden side.

„Vores varebiler har fået en mere 
fremtrædende placering på begge sider 
af Århusvej,“ fortæller erhvervssælger 
Jon Sørensen, der primært er ansvarlig 
for Renault og Dacia. På den anden side 
af Århusvej sælges fortsat Ford, Volvo 
og KIA, og her hedder erhvervssælgeren 
Sune Folsted. „Vi er ved at indrette et 
Ford Erhvervscenter,“ fortæller Sune. 
„Fælles for de to bilhuse er, at erhvervs-
bilerne nu også får god plads indendørs.“

I sidste uge var fynboen der igen
Det samlede salg af biler til erhverv er ved 
Pedersen & Nielsen i Randers cirka 900 
biler årligt, og for nogle af bilerne er køre-
turen hjem til den nye 
ejer længere end for 
andre. Jon arbejdede 
for seks år siden i 
Vejle og solgte den-
gang en Renault Mas-
ter til køkkenmontør 
Claus Hansen på Fyn. 
„Da han skulle bruge ny bil igen, ringede 
han forgæves til min tidligere arbejdsplads 
for at få fat i mig. Han gik derefter på net-
tet og fandt mig på Linkedin.“ I sidste uge 
ringede Claus så til Jon i den nye butik.

„Jeg ved godt, at du prøver at gemme 
dig, men det kan du bare ikke,“ lød det 
kækt i telefonen. Claus sagde også, at det 
havde været en hyggelig og god oplevelse 

at handle bil. „Dagen efter tog han turen 
fra Fyn til Randers og endte med at be-
stille den nye Renault Trafic med automat-
gear. Den kommer lidt senere på året.“ 

En anden og noget større kunde med 
mere end 130 biler i 
flåden er også flyttet 
med fra en tidligere 
arbejdsplads. Nævnes 
skal det i øvrigt også, 
at hjemmeplejen i 
Randers sidste år 
købte 102 Renault 
biler. „På tværs af 
vores mærker ligger vi 

tårnhøjt i kundetilfredshedsundersøgelser 
ved køb af nye biler. Vi tænker langsigtet 
og opfører os pænt. At mange vender 
tilbage og køber bil nr. 2 ser jeg som en 
bekræftelse af, at vi gør det godt.“

En Dokker for pokker
Selvstændigt varebilsværksted med 
egen værkfører er indrettet med seks 
lifte. „Der laver vi udelukkende varebiler. 
Vi prioriterer servicen og vil rigtig gerne 
erhvervskunderne.“ Planen er inden årets 
udgang at give erhvervskunder mulighed 
for at aflevere bilen til service efter normal 
lukke tid – og hente den næste morgen.

Mens Renault for 18. år i træk er 
Europas mest solgte varevogn, er Dacia 
i hastig fart på vej ind i varmen – og ud 
på vejene. Mærket er ejet af Renault og 

er med høj kvalitet 
for små penge det 
hurtigst voksende bil-
mærke i Europa. „Det 
er med Dacia lidt som 
det var med Skoda. 
På trods af skepsis og 
drillerier sælger mær-

ket bare rigtig godt.“ Det gælder blandt 
andet Dacia Dokker Van. „Folk snakker 
om okker-gokker-dokker, hotdokker og for 
dokker da også. Dokker er i gang med at 
cementere sig som den kække og robuste 
bil i klassen – spækket med udstyr til 
under 90.000.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Travlhed og tro på fremtiden er drivkraften 

bag byens nye bilhus med varebiler.

DET KØRER RIGTIG GODT FOR DE NYE VAREBILER

  AT MANGE VENDER 

TILBAGE OG KØBER BIL 

NR. 2 SER JEG SOM EN 

BEKRÆFTELSE AF, AT VI 

GØR DET GODT

  VI PRIORITERER 

SERVICEN OG VIL 

RIGTIG GERNE 

ERHVERVSKUNDERNE
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DET KØRER RIGTIG GODT FOR DE NYE VAREBILER

Erhvervssælgere Sune Folsted og Jon Sørensen, Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S
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Erhvervs- og udviklingschef Dennis Jensen, Randers Kommune
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Dansk Industri undersøger hvert år 
erhvervsvenligheden i de enkelte 
kommuner. En del af undersøgelsen 
handler om Randers Kommunes 
image, andet handler om infrastruk-
tur, dialog med kommunen osv. 
Objektive data 
fylder kun lidt i 
undersøgelsen 
og særligt virk-
somhedsejernes 
egen vurde-
ring af diverse 
forhold er vigtig, 
da den fylder 2/3 af undersøgelsen. 
I 2018 deltog 132 virksomheder i 
undersøgelsen, og her lå Randers 
samlet placeret som nr. 59. Hidtil 
bedste resultat var nr. 36 i 2015.

Meget godt at  
fortælle om Randers
„Selve undersøgelsen handler i høj 
grad om den enkeltes oplevelse, og 
mindre om egentlig statistik. Men 
den hjælper os selvfølgelig med at 
overveje, om vi kan yde en bedre 
erhvervsservice, og den giver os et 
billede af virksomhedernes opfat-
telse,“ siger Dennis Jensen.  

„Vi får sjældent en flot placering, 
når vi taler kommunens infrastruk-
tur. Og her ved vi godt, at en ting 
som udvidelse af E45 bare tager 
tid, og at lokale virksomheder godt 
kunne ønske sig en bedre kapacitet 
på motorvejen i en fart. Så der er 
den lave bedømmelse jo fair nok. 
Men når vi eksempelvis får en 
dårlig bedømmelse på udbuddet af 
erhvervsjord, tænker jeg, at vi har en 
udfordring med at få kommunikeret 
ud til alle hjørner af kommunen, at vi 
rent faktisk har næsten 1,4 mio. m2 
erhvervsjord, hvoraf en del er blandt 
den billigste erhvervsjord i Jylland, 
til trods for, at det er jord, der græn-
ser op til E45.“ 

Der er flere ting, som Dennis 
Jensen gerne vil fortælle virksom-
hederne om. „Det er en rigtig god 
situation, vi står i her i Randers. Vi er 
midt i projekternes tid. En række nye 
bydele er undervejs. Undersøgelser 

viser, at kommunens image står 
stærkere og stærkere, og omverde-
nen har en positiv opfattelse af både 
byen og kommunen – og der arbej-
des ihærdigt med at markedsføre 
både by og område. Det gør sig gæl-

dende omkring 
dialogen mellem 
kommune og 
virksomheder.“ 
Dennis peger på 
plastrøret med 
mere end 600 
kulørte bolde i. 

På hver bold står et firmanavn. „Der 
er én bold for hver af de mere end 
600 virksomheder, som borgmeste-
ren, kommunaldirektøren, direktøren 
for udvikling, Miljø og Teknik og jeg 
gennem de seneste 5 år har aflagt 
et besøg. Og du kan altid kontakte 
os og „bestille“ et besøg. Vi vil altid 
gerne høre, om der er noget, vi kan 
hjælpe med.“

Leverandør til Randers Kommune
En af de myter som Dennis gerne 
vil gøre op med er, at det er svært 
at blive leverandør til kommunen. 
„Alle aktuelle udbud sendes ud i 
vores nyhedsbreve, og to gange om 
året inviterer vi alle håndværkere og 
entreprenører til møde for at fortælle 
om kommende anlægsopgaver. Man 
kan både spørge ind og få hjælp til 
at gå sammen om at byde på større 
opgaver.“

Ved de helt 
store entrepriser 
kan der selvføl-
gelig være store 
aktører med, 
som ikke nød-
vendigvis ligger 
i Randers. „Men 
cirka 80 procent 
af håndværkerydelserne køber vi 
lokalt – fordelt på mange forskellige 
aktører. Eksempelvis brugte vi alene 
til VVS 45 forskellige firmaer i 2017.“ 
Nye leverandører er også velkomne. 
Når nogen henvender sig for at blive 
leverandør, inviterer vi altid ind til en 
kop kaffe,“ siger Dennis Jensen.

Erhvervsservice
Modellen med én indgang til kom-
munens erhvervsservice om alt fra 
sygedagpenge til byggetilladelser 
mener Dennis har været en god 
hjælp for mange. „I 2018 havde vi 
181 henvendelser, og jeg tør godt 
lægge hovedet på blokken – de har 
stort set alle fået en både hurtig og 
kvalificeret sagsbehandling.“

Dennis nævner også flere faktu-
elle ting, der alle bidrager positivt til 
kommunens understøttelse af det 
lokale erhvervsliv. 

„I vores løbende dialog med virk-
somhederne kan vi jo registrere hvor 
skoen trykker, og hvor vi kan sætte 
ekstra kræfter ind. Der er siden 2018 
ansat tre årsværk mere til at tage 
sig af det voksende antal bygge-
sagsbehandlinger. Og eksempelvis 
vores Jobcenter, skoleforvaltning 
og Tradium har et tæt samarbejde 
om at sætte faglige uddannelser og 
kvalificeret arbejdskraft på dagsor-
denen. I vores skoleforvaltning har 
vi ansat en konsulent, der arbejder 
på at få skoleelever til at vælge 
håndværk i praktikperioden, og jeg 
vil også gerne nævne, at vi gør os 
umage med at tiltrække højtud-
dannet arbejdskraft til vores lokale 
virksomheder. Akademikere, som 
kommunen møder på karrieremes-
ser tilbydes at blive hentet og bragt 
for at besøge nogle af kommunens 

virksomheder, 
senest har vi 
ansat en bosæt-
ningskoordina-
tor, der hjælper 
interesserede 
virksomheder og 
medarbejdere 
med generel info 
om skoler, ste-

der og muligheder m.m. i forhold til 
at få indpendlere til at bosætte sig,“ 
siger chef for Erhverv og Udvikling i 
Randers Kommune, Dennis Jensen.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

HVAD ER IMAGE – HVAD ER FAKTA?
Foråret er på vej, og det samme er Dansk Industris årlige spørgeskema til virksomheder 
i Randers Kommune. Spørgeskemaet sætter fokus på virksomhedernes oplevelse af det 
lokale erhvervsklima. Randers Biz har sat kommunens erhvervs- og udviklingschef, Dennis 
Jensen, stævne til en snak om undersøgelsen, og hvad man kan bruge den til.  

  VI ER MIDT I 

PROJEKTERNES TID. EN 

RÆKKE NYE BYDELE ER 

UNDERVEJS

  NÅR NOGEN 

HENVENDER SIG FOR 

AT BLIVE LEVERANDØR, 

INVITERER VI ALTID IND TIL 

EN KOP KAFFE
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Lige nu er der 12 kørere, som takket 
være hjælp fra Graabæk Race Cars i 
Mørke udlever drømmen om at køre 
rigtige motorløb. De seks af dem 
lejer bilen, mens de øvrige seks er 
startet med at leje bilen for senere 
at købe den. „Konceptet er, at det 
skal være så nemt som overhove-
det muligt at komme til at køre på 
bane,“ fortæl-
ler indehaver 
af Graabæk 
Race Cars, Keld 
Graabæk. „Det 
kræver en licens, 
som du tager på 
en weekend. På 
løbsdagen har 
du licensen og dit tøj med, og så 
skal du ellers bare køre og have det 
sjovt, mens jeg sørger for alt andet.“

Du får en god bil at køre i, og den 
bringes ud til banen, hvor der også 
er sørget for telt og lidt forplejning. 
„Konceptet er for dem, der brænder 
for at køre, men ikke selv kan eller 
vil skrue i bilen.“ Keld har et team af 
frivillige og meget kyndige meka-
nikere og hjælpere. I vinterhalvåret 
mødes 5-10 stykker hver tirsdag på 
værkstedet for arbejde med bilerne. 
Nogle af kørerne dukker også op en 
gang i mellem. 

Sidder selv bag rattet
„Vi har bygget en bil til ejeren af Tur-
binehallen i Aarhus, Søren Anker, og 
ham ser vi af og til om tirsdagen.“ 
Det samme gælder Michael Hvalsø 
fra Åbyhøj, som er ny kører. „Han 
har vist nok solgt en af de store 
scannere til 
Skejby Sygehus. 
Han siger, at tirs-
dagene er lige-
som at komme i 
ungdomsskolen 
i gamle dage 
og få skældud 
og høre røver-
historier. For ham betyder det me-
get også selv at sætte sit præg på 
den lejede bil. Den skal have sjæl, 
for at han gider køre i den.“

En tragisk bilulykke som 18-årig 
præger stadig Keld, og drømmen 
om at køre motorløb blev udsat til 
op i 40-års alderen. „Jeg startede 
med at køre historisk motorløb i en 
gammel Cortina og accellererede 
det lige så stille op til en BMW med 
300 hk.“ For kørerne betyder det 
meget at have en rådgiver med, 
som selv kører og således ved alt 

om, hvordan det er at sidde bag 
rattet.

„Mange tror fejlagtigt, at der er 
mange penge i at leje bilerne ud 
og/eller servicere dem, da nogle af 
kørerne nok hører til de lidt mere 
velstillede. Men der tager de fejl. 
Det løber rundt for mig, men mindst 
lige så vigtigt er det at arbejde med 

noget, jeg kan 
lide – og ved 
noget om.“ Der 
er også fundet 
plads til kørere, 
der har henvendt 
sig uden særlig 
mange penge på 
lommen.

Mange muligheder for aftale
Især en af dem snakkes der stadig 
om. „Han var sidst i halvtredserne 
og spurgte, hvad han kunne få for 
20.000 kroner.“ Aftalen blev fire løb. 
„Han tog licensen og kørte så ellers 
lige så stille af sted. Jeg plejer at 
rose kørerne, men hvad siger man 
til en, som er tre omgange bag-
efter næstsidste.“ Keld fandt dog 
på råd. „Det gik jo fint, og du kørte 
helt fejlfrit – uden en eneste ridse.“ 
Efter næste løb fik Keld endda en 
undskyldning af ham. „Du må altså 
undskylde, at jeg kørte så hurtigt 
forbi, at jeg glemte at vinke til dig.“

Der køres 6-8 løb om året, og der 
er mange måder at skrue konceptet 
sammen på. „Det behøver ikke at 
være en af vores biler eller en bil 
købt gennem os. Men det bedste 
du kan gøre er at ringe eller kigge 

ind for en snak 
om det.“ Blandt 
kørerne er også 
mekanikere, 
som lejer bilen 
og selv vedlige-
holder den i 
sæsonen – og til 
efteråret afleve-

rer den nymalet og istandsat.
Keld har i weekenden været på 

Jyllands Ringen og har skaffet licens 
til tre nye kørere. „Hvis der sidder 
en læser og bliver interesseret, er 
der altid mulighed for at komme på 
testkørsel men en ny kørerlicens må 
nu vente til august måned. Indtil da 
er man selvfølgelig også altid vel-
kommen som tilskuer,“ smiler han.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Drømmen om at køre rigtig motorløb er 

tættere på virkeligheden end du måske tror.

  PÅ LØBSDAGEN HAR 
DU LICENSEN OG DIT TØJ 
MED, OG SÅ SKAL DU 
ELLERS BARE KØRE OG 
HAVE DET SJOVT

  KONCEPTET ER FOR 
DEM, DER BRÆNDER FOR 
AT KØRE, MEN IKKE SELV 
KAN ELLER VIL SKRUE I 
BILEN
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TA’ DEN NEMMESTE VEJ TIL  

DIN MOTORDRØM

Indehaver Keld Graabæk, Graabæk Race Cars
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NU FLYVER  

 TIDEN  
 IGEN AFSTED

Bestyrelsesformand Torben Boldsen, Aarhus Lufthavn og Randers Idrætshaller
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I 2008 underskrev Torben og hans kompagnon, med 
en kapitalfond under IKEA, en aktieovertagelses-
ordning på 25 optikerforretninger til overtagelse pr. 
31/12 2009. Indtjeningen i 2009 dannede grundlag for 
købsprisen, så efter 20-30 år med 60 ugentlige timer 
og et meget travlt 2009 var arbejdslivet pludselig slut 
for dengang 54-årige Torben Boldsen.

„Jeg fandt ud af, hvor hurtigt man kan gå i stå, og 
en af vejene ud af det gik over bestyrelsen i Aarhus 
Lufthavn, hvor jeg nu er formand.“ På sofabordet, 
hvor vi sidder, ligger en cirka 3 cm høj stak papir. 
„Det er til aftenens bestyrelsesmøde i Randers 
Idrætshaller, hvor jeg 
også er formand. Der er 
faktisk 27 sider mere i 
printeren.“

Torben skønner, at 
bestyrelsesarbejdet i lufthavnen svarer til cirka 
1/3 arbejdsdag, mens der p.t. bruges endnu 
mere tid i Randers Idrætshallers bestyrelse i 
forbindelse med byggeriet af Arena Randers. 
„Det er et kompliceret byggeri til mange 
penge, hvor vi samtidig også skal bevare fokus 
på den daglige drift og forberede os på den 
fremtidige, som bliver anderledes.“ Byggeriet 

forventes færdigt ultimo 2019. „Og så skal du da 
også lige se her.“

Forudser blodrøde tal i lufthavnen
Torben går ind i den anden stue og henter to små 

mapper med underskrevne dokumenter – en af „un-
derskrifterne“ er et fingeraftryk. „Indtil 2016 var jeg 

bestyrelsesformand i Randers Regnskov, som ejer et 
antal anparter af en regnskov i Equador. De to skøder 
her er bevis på de to anparter, jeg har købt. Området 
er ret utilgængeligt, men jeg har 
besøgt stedet, hvor der blandt 
andet lever jaguarer, og hvor 
biologer har opdaget helt nye fuglearter.“

Tilbage til lufthavnen… da arbejdet foregår i en 
meget lille organisation med stort arbejdspres, ender 
der en del opgaver på formandens bord. Torben har 
dog et godt team i ryggen og har selv sammensat den 
kompetente bestyrelse, som favner virkelig bredt.

„Billund gjorde det godt, da de for år tilbage væn-
nede østjyderne til at flyve fra Billund. Selskaber som i 
dag flyver fra Billund tænker også på ikke at „kannibali-
sere“ sig selv ved at oprette tilsvarende ruter i Tirstrup. 
Det koster derfor mere og tager længere tid for os at 
tiltrække nye ruter. Men vi skal nok lykkes med det.“

En ny rute er først rentabel efter tre år, så paradoksalt 
nok kommer den aktuelle succes med nye ruter til at 
betyde et par år med blodrøde tal på bundlinjen, før det 
lysner.

Fra håndbold til racercykel
Torben og hustruen Lise bor oppe ad en endog 
usædvanlig stejl bakke med en endog usædvanlig stejl 
tilkørselsvej, hvor Lise lige nu har travlt med at lave 
kransekage til barnedåb – det tredje barnebarn. Døt-
rene Katrine og Mette er henholdsvis lærer i Aalborg 
og fysioterapeut i Holstebro. „Med en lille ny vil Mette 

gerne tættere på os, og vi glæ-
der os til, at de snart flytter til 
Randers.“

Tankerne smutter lige en tur 
tilbage til barndomstiden. „Jeg 

er født i Randers, hvor far var daglejer på havnen. Mor 
arbejdede ikke. Da jeg var tre år flyttede vi til Køben-
havn, hvor far havde fået arbejde og vi boede på femte 
sal i en af de mindre pæne gader med både toiletter og 
rotter i gården. Ti år senere flyttede vi til Aarhus.“

I sine unge dage spillede Torben håndbold i Skovbak-
ken på Ynglinge-DM. „Efterhånden som vi blev ældre, 
blev afleveringerne hårdere og hårdere og forstuvnin-
gerne flere og flere, når bolden jævnligt ramte finger-
spidserne. Så det måtte jeg droppe.“ Det kniber nemlig 
med afstandsbedømmelsen, da han ikke kan se med 
det ene øje. Til gengæld har Torben intet besvær med 
at ramme pedalerne, og 3-5 gange om ugen luftes 
racercyklen 55-80 km.

„Jeg har kørt Team Rynkeby med Aarhus-holdet og 
blev i den forbindelse et af de 100 medlemmer i en 
erhvervscykelklub i Aarhus. Oftest cykler jeg dog alene, 
da det tager 2x1 time i bil frem og tilbage for at cykle 

med klubben.“ Cykelturene går 
nogle gange omkring Fjellerup 
og familiesommerhuset, der 

er gået i arv og nu er udvidet til at kunne rumme hele 
familien.

I boligen i Pyrenæerne i Frankrig står en anden 
racercykel på standby – og ser frem til de næste ture 
i januar, hvor Torben og Lise kommer på en måneds 
ferie. Og Pyrenæernes endog meget bratte stigninger? 
„Jeg cykler op – ALTID.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

En pludselig stilhed efter arbejdslivet blev afløst af 

et nyt arbejdsliv med masser af bestyrelsesarbejde.

  JEG FANDT UD AF, HVOR 

HURTIGT MAN KAN GÅ I STÅ

  JEG CYKLER OP – ALTID

www.randersbiz.dk · apr/maj 2019



22 www.randersbiz.dk · apr/maj 2019Ajour

Vestjysk Bank A/S, Randers
Martin Sand Thomsen er 
tiltrådt som afdelingsdirektør i 
Vestjysk Bank i Randers. Han 
kommer fra en stilling som 
erhvervsrådgiver i bankens 
afdeling i Aarhus. „Jeg har 
været meget glad for arbej-
det som erhvervsrådgiver 
både i forhold til opgaverne 
og rådgivningen, men også 
samarbejdet med mine kun-
der og kolleger. Jeg glæder 
mig til at lære alle kunderne 
og erhvervslivet i Randers at 
kende. Randers er en spæn-
dende by, og jeg ser frem til 
at blive en del af bybilledet 
og deltage aktivt i diverse 
netværk og arrangementer,“ 
fortæller Martin Sand Thom-
sen. 

Beredskab og Sikkerhed

Efter fire år på posten som 
direktør for Beredskab og 
Sikkerhed, der dækker kom-
munerne Randers, Syd-
djurs, Norddjurs og Favrskov 
tiltræder Kasper Sønderdahl 
(42) som direktør for Øst-
jyllands Brandvæsen. „Jeg 
er dybt taknemmelig for 
den tillid, som borgmestre, 
Beredskabskommissionen og 
medarbejderne har vist mig 
i de seneste fire år. I Østjyl-
land venter en del spændende 
udfordringer, og det er min 
fornemmeste opgave at sikre 
en ordentlig ramme, som 
medarbejdernes engagement 
kan vokse i. Det har jeg gjort 
i Randers, Favrskov og på 
Djursland, og det kommer jeg 
også til at gøre i Østjyllands 
Brandvæsen. Vi kommer til at 
se et endnu tættere samar-
bejde imellem de to bered-
skaber med det ene formål 
at sikre alle østjyder mest 
mulig tryghed,“ siger Kasper 
Sønderdahl.

National Revision 
 Godkendte Revisorer A/S
Statsautoriseret revisor Henrik 
Nordentoft Jensen (43) er 
tiltrådt som ny partner i Natio-
nal Revision. Han kommer fra 
en stilling i Beierholms faglige 
afdeling, hvor han har været 
ansat i fem år og har tidligere 
været ansat hos KPMG. Hen-
rik er også medlem af REVU 
(Revisionsteknisk Udvalg) i 
FSR ligesom han, ved siden af 
sit arbejde i Randers afdelin-
gen hos National Revision, er 
tilknyttet Aalborg Universitet 
som ekstern lektor.

Message
Michala Filtenborg (26) er 
tiltrådt som butikschef i Mes-
sage i Randers Storcenter. 
Hun har tidligere arbejdet i 
modebutikken Loftet i Ran-
ders midtby. Modebutikken 
Message har et bredt udvalg 
af tøj, sko og accessories 
med i alt 28 butikker fordelt i 
Norge og Danmark.

Sparekassen Kronjylland A/S

Rikke Dresing (44) er til-
trådt som afdelingsdirektør 
i en nyoprettet afdeling for 
governance, der har fokus 
på bekæmpelse af hvidvask 
og terrorfinansiering. Rikke 
kommer fra en stilling som 
underdirektør med ansvar for 
corporate governance, comp-
liance, risikostyring, antihvid-
vask, kommunikation og CSR 
i Middelfart Sparekasse.
„Den nye afdeling skal sikre, 
at Sparekassen Kronjylland 
også i fremtiden har den nød-
vendige kvalitet i såvel den 
daglige drift som implemen-
tering af nye regler,“ fortæller 
Rikke Dresing.

Randers FC
Kommerciel chef i Randers 
FC Morten Arnesen er grun-
det besparelser blevet opsagt. 

Han fortsætter i jobbet i 
opsigelsesperioden. 

Jyske Bank A/S, Randers
Lars Windolf-Nielsen (52) er 
tiltrådt som afdelingsdirektør 
Randers Erhverv i Jyske Bank 
i Randers. Han kommer fra 
et lederjob i Handelsbanken 
i Aarhus og afløser Michael 
Sand, der tidligere er blevet 
markedsdirektør i Jyske Bank. 
Som afdelingsdirektør Privat 
i Randers fortsætter Jesper 
Honoré Sørensen.

Randers Kommune
Leder af Planafdelingen i 
Randers Kommune, Britta 
Pørksen er efter gensidig 
aftale fratrådt. Jeg er fratrådt 
min stilling som leder af Plan 
i Randers. Det har været fem 
spændende og udfordrende 
år, hvor jeg har været med til 
at skabe store resultater og 
gøre en forskel!
Randers er en fantastisk by, 
der altid vil have en særlig 
plads i mit hjerte, skriver 
Britta Pørksen på LinkedIn.

VisitRanders 
På årets ordinære general-
forsamling er der valgt og 
konstitueret ny bestyrelse til 
VisitRanders. Den består af: 
Kommunikationsmedarbejder 
Peder V. Poulsen (formand), 
hoteldirektør Sven Eskildsen 
(næstformand), sekretariats-
chef Per Adelhart Christensen 
(kasserer), direktør og ejen-
domsmægler Christian Bjørn, 
seniorkonsulent Henrik Bach 
Nielsen, direktør Christian 
Krogh, alle generalforsam-
lingsvalgte samt sekretari-
atsleder Louise Brown, der 
er udpeget af byrådet. Som 
suppleant blev valgt Kresten 
Ulrik Nielsen.

Djurslands Bank
På den ordinære general-
forsamling har banken valgt 
repræsentantskab og besty-
relse. Repræsentantskabet 
består af de to nyvalgte 
landmand Peter Kejser og ad-
vokat Lars Sundtoft Madsen. 
Der var genvalg til proprietær 
Hans Gæmelke, sygeplejerske 
Jonna Madsen, tømrermester 
Ole Tåsti, bygmester Peter 
Høegh, konsulent Désirée 

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

Find statistik om boligmarkedet

Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du

kan finde statistik for forskellige boligtyper på

boligpriser, salgstid, nedslag og udbud fra de

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

trække statistik om boligmarkedet, der kan

fortælle om nationale, regionale og lokale

tendenser.

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

at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.

Boligsidens Markedsindeks

Læs seneste

pressemeddelelsen:

Priserne på huse stiger i færre

kommuner end sidste år

Boligsidens Markedsindeks

februar 2019

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 1,1% 5,8%
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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:

Priserne på huse stiger i færre

kommuner end sidste år

Boligsidens Markedsindeks

februar 2019

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 13,0% 0,3%
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
40381015 Rangers Pharmaceutical A/S ........................ 26.03.2019
40380302 ETA Industries ApS ....................................... 26.03.2019
40380086 Søren R. Juncher Ejendomme ApS .............. 26.03.2019
40379991 MDcars ApS .................................................. 26.03.2019
40377417 Ellegårds Auto ApS ....................................... 26.03.2019
40377158 Ulrichsen IVS ................................................. 26.03.2019
40372873 Print ID ApS ................................................... 25.03.2019
40368418 SANA PALACE ApS ...................................... 22.03.2019
40366180 Melko Electronic ApS .................................... 22.03.2019
40365095 Martin Jelle Consult IVS ............................... 21.03.2019
40364188 Specialbyg IVS............................................... 21.03.2019
40363149 Goodgrapes.dk IVS ....................................... 21.03.2019
40361162 Kronjysk Multiservice IVS ............................. 20.03.2019
40360875 TU Handel & Byg IVS .................................... 20.03.2019
40357165 Popflash Esport ApS ..................................... 19.03.2019
40356274 Løvkvist Brugskunst IVS ............................... 19.03.2019
40353992 A/S Julle ........................................................ 18.03.2019
40353976 Grinden 50-64 Aps ........................................ 18.03.2019
40353933 Grinden 49-63 Aps ........................................ 18.03.2019
40353798 Employ ApS ................................................... 18.03.2019
40352406 Sønderparken Assentoft ApS ....................... 18.03.2019
40345590 Anns Bed&Breakfast & Service IVS ............. 14.03.2019
40340378 MAC aps ........................................................ 13.03.2019
40325298 MT Maler Service 1 IVS ................................ 07.03.2019
40322744 Schalb Invest ApS ......................................... 07.03.2019
40321063 Brdr. Haugaard IVS ........................................06.03.2019
40315357 NVest84 IVS .................................................. 05.03.2019
40305955 Jysk Bilpleje ApS ........................................... 02.03.2019
40301208 Viking consulting IVS .................................... 01.03.2019
40298444 M2A operations IVS ...................................... 28.02.2019
40292888 Moesgaard Økologi ApS ................................27.02.2019
40290281 Ventus Wind Services ApS ........................... 26.02.2019
40289240 HP Invest Randers ApS ................................. 26.02.2019
40285466 Syddjurs Seafood ApS .................................. 25.02.2019
40280324 Dansk Pro wrestling ApS .............................. 22.02.2019
40279091 NOR365 ApS ..................................................21.02.2019
40276998 Flemmings Murerforretning IVS ....................21.02.2019
40275193 Bay Bolig Ventilation ApS ............................. 20.02.2019
40273409 Danwatec-JH ApS ......................................... 20.02.2019
40270949 Crispy ApS ..................................................... 19.02.2019
40268537 Nb Property Aps ............................................ 18.02.2019

40265619 Casaon ApS ................................................... 18.02.2019
40262334 Jacob Laage Andersen Ejendomme ApS..... 15.02.2019
40260293 Randers Kreativ Bygge udv. IVS ................... 14.02.2019
40259570 NMA Byggeentreprise ApS .......................... 14.02.2019
40252940 The Foodcorner IVS ...................................... 12.02.2019
40251170 JEBA Ejendomsadministration IVS .............. 12.02.2019
40250743 Krogshøjgård Andefarm ApS ........................ 12.02.2019
40250506 JKlith ApS ...................................................... 12.02.2019
40247033 Bruun Design & Konstruktion IvS ..................11.02.2019
40246118 Dahl-Iversen IVS ........................................... 10.02.2019
40241272 Jydsk Tømrer Entreprise ApS ........................07.02.2019
40238980 MCM Bolig ApS .............................................07.02.2019
40235531 Fika Randers Aps .......................................... 06.02.2019
40229329 Mastropos ApS ............................................. 04.02.2019
40228799 WoodByLaa ApS ........................................... 04.02.2019
40228136 Space Bar ApS .............................................. 04.02.2019
40223703 MRPB Agro ApS ............................................ 01.02.2019
40221638 ZAMA ALMO IVS .......................................... 01.02.2019

Selskabsændringer
38133217 MC Bolig ApS .....................................................22.03.2019 0)
33159188 Srekam ApS ........................................................22.03.2019 2)
29844445 TECCO SCANDINAVIA ApS .............................. 21.03.2019 4)
38410652 LuxViridi A/S ....................................................... 21.03.2019 3)
27685153 Svend Olufsen ApS ............................................20.03.2019 3)
12871112 A.B.C. HANSEN COMP. A/S .............................20.03.2019 3)
36471123 KLØRUP EJENDOMME ApS ............................20.03.2019 3)
36086122 HILMI ApS .......................................................... 19.03.2019 4)
67389816 E.L.J. TRANSPORT A/S .................................... 18.03.2019 3)
38178911 Stolz Consulting IVS ........................................... 18.03.2019 4)
37987832 Link Marketing IVS ............................................. 18.03.2019 4)
39144964 Brugbar Tech IVS ................................................ 18.03.2019 4)
39898071 Xgemi Taxi ApS .................................................. 18.03.2019 3)
33639643 JANNE KJÆR ApS ............................................. 18.03.2019 4)
32266762 HBJ STRØMMEN ApS ...................................... 18.03.2019 4)
37634808 CREPES-AWAY IVS............................................ 17.03.2019 2)
36559985 Lasse Bruun Tømrer & Snedker IVS .................. 17.03.2019 2)
39156148 Liquorisius IVS .................................................... 15.03.2019 4)
39566621 Max Consulting IVS ............................................ 15.03.2019 4)
38590006 madeithappen.dk IVS ......................................... 15.03.2019 4)
39138352 Seize-It IVS ......................................................... 15.03.2019 4)
38705377 Smagsuniverset IVS ........................................... 15.03.2019 4)

38612492 Basisting IVS ...................................................... 15.03.2019 4)
39255359 Aroos IVS ............................................................ 15.03.2019 4)
39385139 JJWeb IVS .......................................................... 15.03.2019 4)
25396685 FITNESS STUDIET ApS ..................................... 14.03.2019 2)
31091675 RUM AGRO A/S ................................................. 14.03.2019 3)
33364733 Selskabet af 22-10-2018 ApS............................. 11.03.2019 2)
39827336 Selskabet 12 af 2. marts 2019 ApS.................... 10.03.2019 2)
39031647 NitroNord ApS ....................................................08.03.2019 2)
32308708 CORE SOLUTIONS IVS .....................................06.03.2019 4)
35851593 DANNICO TECH ApS .........................................06.03.2019 3)
38861638 Papir & Stil IVS ...................................................06.03.2019 2)
37237337 Snerlevej ApS ..................................................... 28.02.2019 2)
26096847 E/S BJØRN, RANDERS ApS ............................. 21.02.2019 3)
39458896 Wing Global ApS ................................................ 20.02.2019 2)
36037466 MALERFIRMA KRAGH & REVSBÆK 
 ENTREPRISE ApS (REASSUMERET) ............... 19.02.2019 4)
37443719 DK-Secure IVS .....................................................17.02.2019 2)
28700598 EJENDOMSSELSKABET MR DEVELOPMENT ApS .17.02.2019 2)
34614210 KONTORMØBELSERVICE ApS ........................ 15.02.2019 3)
38018671 Amiable IVS ........................................................ 15.02.2019 3)
38022229 Veganske Lækkerier IVS .................................... 15.02.2019 3)
37096881 A. F. Junge Entreprise ApS ................................ 15.02.2019 2)
38585150 CBX ApS ............................................................. 15.02.2019 2)
25975553 VISION DJURS ApS ..........................................  13.02.2019 4)
34488983 AMCO EJENDOMME ApS ...............................  13.02.2019 4)
34230358 NBA CONSULT ApS I ......................................... 13.02.2019 4)
39689391 ZK Matriel ApS ...................................................06.02.2019 2)
37136204 Flyafregning IVS ................................................. 01.02.2019 3)
35383093 LIWAS ApS ......................................................... 01.02.2019 4)
29245967 TGR LEASING A/S ............................................. 01.02.2019 3)
27970435 Selskabet af 1. juli 2004 A/S .............................. 01.02.2019 2)
37365246 Media Workz ApS .............................................. 01.02.2019 2)
38488872 Healthy Life & Kids IVS ...................................... 01.02.2019 2)
38115650 M & N Randers ApS ........................................... 01.02.2019 0)
38116258 Brdr. Randers Byg ApS ...................................... 01.02.2019 0)
38812521 Dansk Anlæg ApS............................................... 01.02.2019 0)
15733012 STEFF FOOD A/S ................................................31.01.2019 4)
81768714 DC II A/S ..............................................................31.01.2019 4)
73792118 ANTONIUS A/S ...................................................31.01.2019 4)
39316250 Cab F ApS ............................................................31.01.2019 3)

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

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

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Iuel, afdelingsleder Eva Bæk 
Pedersen, kommunikati-
onsmedarbejder Else Brask 
Sørensen, direktør Morten 
Therkildsen, entreprenør Lars 
Gravco Stehouwer og as-
sociate partner Jakob Tolstrup 
Kristensen. Gårdejer Niels 
Ejnar Rytter er genvalgt som 
formand og ejendomsmægler 
Mikael Lykke Sørensen som 
næstformand.
Ingeniør Merete Hoe, finans-
chef Ejner Søby og advokat 
Peter Zacher Sørensen blev 
efterfølgende genvalgt til 
bankens bestyrelse.

Randers Havn og 
Vandmiljø Randers A/S
De to kommunale ejede 
selskaber har af byrådet fået 
lov til at flytte sammen i en ny 
fælles administrationsbygning 
på det nye havneareal i Syd-
havnen. Ud over forskelige 
synergier fører det til en sam-
let besparelse på 600.000 kr., 
selv om de to virksomheder 
fortsætter som to helt selv-
stændige enheder.

Dermapharm A/S
DI Randers-Norddjurs har 
tildelt Dermapharm A/S årets 
Praktikpladspris. Det er første 
gang prisen uddeles, og den 
gives til 25 virksomheder på 
landsplan, der gør en særlig 
indsats for at uddanne fremti-
dens faglærte. Dermapharm 
arbejder målrettet på at få 
ufaglærte uddannet som indu-
strioperatører og omkring 10 
pct. af medarbejderne følger 
forskellige praktikforløb.

JS Rejser 
Rejsejournalisternes Forening 
har valgt JS Rejser i Havn-
dal til Årets Rejsebureau. 
Virksomheden, der er stiftet 
af Jørn Sørensen, ejes i dag 
af rumænske Carmen-Rodica 
Vele og har specialiseret sig 
i guidede busture til Rumæ-
nien.

Verdo A/S
Konkurrencestyrelsen har 
godkendt, at Eniigs gadelys-
aktiviteter overtages af Verdo. 
De bliver dermed landets 
største gadelysoperatør, 
idet de skal stå for drift og 
vedligeholdelse af mere end 
200.000 gadelysenheder i en 

række kommuner, og yderli-
gere overtager ejerskabet af 
gadelysanlægget i Herning.

Rådgivernetværk  Toppac
12. april 2019 kl. 07:30 til 09:30, 
Toppac, Tinvej 2, 8940 Randers SV.
Hør, hvordan Toppac har vokset sig 
stor, og hvordan ejer Søren Mark 
Andersen havde det med at sælge 
til en investeringsfond, og hvor 
virksomheden strategisk skal hen.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, tsj@
erhvervranders.dk, senest 11. april.

Oplev Oberst Møller
13. april 2019 kl. 12:30 til 15:30, 
Randers FC - Thorlounge, Viborgvej 
92, 8920 Randers NV.
Lars R. Møller vil med udgangspunkt 
i bogen ”Veteraner – En kamp i 
civil” fortælle om de menneskelige 
omkostninger, det har, når Danmark 
sender mænd og kvinder i krig.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, tsj@
erhvervranders.dk, senest 4. april.

Lean Business Iværksætterwebinar 
24. april 2019 kl. 16:30 til 17:30
Guide til den gode forretningsmodel. 
Hvad er en forretningsmodel, 
og hvordan strukturerer du 
den, så den bedst udvikler din 
iværksættervirksomhed?
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, tsj@
erhvervranders.dk, senest 24. april 
kl. 12.

Rådgivernetværk  Makeen Energy
22. maj 2019 kl. 07:30 til 09:30, 
Makeen Energy, Alsvej 21, 8940 

Randers SV.
Hør om Makeen Energy og grunden til, 
at de er flyttet til Randers.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, tsj@
erhvervranders.dk, senest 21. maj.

Lean Business Iværksætterwebinar
22. maj 2019 kl. 16:30 til 17:30
Guide til den gode forretningsmodel. 
Hvad er en forretningsmodel, 
og hvordan strukturerer du 
den, så den bedst udvikler din 
iværksættervirksomhed?
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, tsj@
erhvervranders.dk, senest 22. maj 
kl. 12.

HR Netværket
Mandag d. 27. maj 2019 kl. 08:30 til 
11:00, sted endnu ukendt.
Mental styrke og præstation hos 
medarbejdere. Fagligt netværk, som 
tilstræber tillidsfulde og fortrolige 
relationer mellem deltagerne, og en 
gensidig sparring til alle.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, tsj@
erhvervranders.dk, senest 25. maj.

Lean Business Iværksætterwebinar 
29. maj 2019 kl. 16:30 til 17:30
Få styr på budgettet. De færreste 
iværksættere starter ud med en 
kæmpe opsparing i baghånden. Derfor 
er det essentielt, at du har overblik 
over din økonomi, og bruger dine 
ressourcer, der hvor det er vigtigst.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers, tsj@
erhvervranders.dk, senest 29. maj 
kl. 12.
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Alle data er indhentet i perioden 
31.01.2019 - 31.03.2019
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 

A1 CONSULT A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 8,7 (6,0)
Resultat før skat 3,9 (1,9)
Egenkapital 5,0 (2,0)
Antal ansatte 15

ABC LAVPRIS, RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 9,9 -
Resultat før skat -2,7 -
Egenkapital -1,9 -
Antal ansatte 75

ALT TIL FESTEN.DK A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 3,2 (2,9)
Resultat før skat 0,6 (-0,3)
Egenkapital 2,1 (1,6)
Antal ansatte 15

APPLEJACK APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 4,8 (4,7)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 2,9 (3,0)
Antal ansatte 15

APS SPKR NR. 1699*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,9)
Resultat før skat 0,0 (-0,2)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 35

ASGER PRING APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste -0,2 (1,5)
Resultat før skat -2,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 7

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

ASSENTOFT SMEDEOG 
MASKINFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 11,2 (9,6)
Resultat før skat 3,0 (2,8)
Egenkapital 5,1 (3,7)
Antal ansatte 15

AUTOG. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 15,0 (13,1)
Resultat før skat 0,9 (1,1)
Egenkapital 7,9 (7,0)
Antal ansatte 35

AXACON A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 6,7 (7,4)
Resultat før skat 0,9 (2,1)
Egenkapital 3,1 (5,3)
Antal ansatte 15

B. N. SKILTE. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 25,8 (33,3)
Resultat før skat 0,4 (1,3)
Egenkapital 3,9 (4,8)
Antal ansatte 75

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

BEC APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 6,1 (7,0)
Resultat før skat -0,1 (1,5)
Egenkapital 1,6 (1,7)
Antal ansatte 13

BEGRAVELSESFORRETNINGEN 
PER WRAA APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,8)
Resultat før skat 0,3 (0,8)
Egenkapital 1,6 (1,8)
Antal ansatte 7

BONDORPH’S RENSERI A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,7)
Resultat før skat -0,1 (-1,1)
Egenkapital 1,2 (1,3)
Antal ansatte 7

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

C.J. HVIDEVARESERVICE APS
Regnskabsafslutning 31-10-2018 
Bruttofortjeneste 11,2 (11,4)
Resultat før skat 0,5 (1,0)
Egenkapital 1,2 (2,4)
Antal ansatte 35

C&L TURNED PARTS A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 7,9 (10,7)
Resultat før skat -1,4 (0,7)
Egenkapital 4,2 (5,3)
Antal ansatte 30

CAFÉ K APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 10,3 (9,3)
Resultat før skat 1,0 (1,1)
Egenkapital 4,1 (3,4)
Antal ansatte 75

CARE RETAIL APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,9)
Resultat før skat -0,4 (0,2)
Egenkapital 1,0 (1,4)
Antal ansatte 7

CARELINK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 30,7 (21,8)
Resultat før skat 12,9 (9,3)
Egenkapital 18,9 (14,8)
Antal ansatte 1001

CC: CHRISTENSEN RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,0)
Resultat før skat 0,3 (-0,2)
Egenkapital 0,8 (0,6)
Antal ansatte 15

CENTERLAK A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 6,9 (5,7)
Resultat før skat 0,7 (1,8)
Egenkapital 1,2 (2,5)
Antal ansatte 35

CENTRUM BOGBINDERI A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 

Bruttofortjeneste 19,0 -
Resultat før skat 1,0 -
Egenkapital 1,3 -
Antal ansatte 35

CM INDUSTRILAKERING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 2,5 (3,0)
Resultat før skat 0,6 (1,1)
Egenkapital 1,1 (1,4)
Antal ansatte 7

COLLECTAZ APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 2,6 (1,9)
Resultat før skat 0,4 (0,1)
Egenkapital 0,5 (0,1)
Antal ansatte 7

CONMEDIA APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 1,6 -
Resultat før skat 0,3 -
Egenkapital 0,3 -
Antal ansatte 7

CONPLAST APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 5,7 (6,2)
Resultat før skat 2,6 (3,1)
Egenkapital 10,4 (9,6)
Antal ansatte 7

CTS TOTALSERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,7)
Resultat før skat 0,3 (-0,2)
Egenkapital 0,3 (0,0)
Antal ansatte 15

DAHLITECH A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 13,7 (14,3)
Resultat før skat 1,3 (0,5)
Egenkapital 4,6 (3,6)
Antal ansatte 23

DANREHAB A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 6,8 (5,4)
Resultat før skat 2,6 (1,8)
Egenkapital 6,0 (5,5)
Antal ansatte 6

DEN RENE LINIE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 15,8 (14,6)
Resultat før skat 0,5 (0,8)
Egenkapital 0,9 (1,1)
Antal ansatte 75

DEVELTRON A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 6,2 (5,8)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 2,4 (2,1)
Antal ansatte 11

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

DOMINO MØBLER APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 13,8 (13,3)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 4,0 (3,9)
Antal ansatte 24

DYRLÆGERNE NØRHALD APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,7)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,3 (0,2)

Antal ansatte 7

E.C. DIESELELEKTRO A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,7)
Resultat før skat 0,2 (-0,1)
Egenkapital 1,0 (0,8)
Antal ansatte 9

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

ENTREPRENØRFIRMAET KRC 
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,7 (1,8)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 7

FAEL A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 21,2 (15,9)
Resultat før skat 3,2 (2,9)
Egenkapital 13,8 (11,8)
Antal ansatte 75

FIBERCON KOMPOSIT APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 7,9 (20,4)
Resultat før skat -7,6 (0,0)
Egenkapital -7,6 (0,1)
Antal ansatte 35

FOCUS MODULER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 27,5 (17,3)
Resultat før skat 5,5 (3,3)
Egenkapital 15,4 (12,0)
Antal ansatte 35

FRILAND A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 15,5 (14,8)
Resultat før skat 3,4 (4,9)
Egenkapital 20,7 (30,5)
Antal ansatte 15

GRAFIKR APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,2)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,1)
Antal ansatte 7

HC FARVER A/S
Regnskabsafslutning 30-11-2018 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,1)
Resultat før skat 0,7 (0,9)
Egenkapital 4,5 (5,0)
Antal ansatte 15

HELSTRUP DÆK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 4,9 (5,8)
Resultat før skat 0,3 (1,2)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte 7

HINSHØJ CARAVAN A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 12,2 (13,8)
Resultat før skat 2,2 (3,2)
Egenkapital 11,4 (9,7)
Antal ansatte 35

HORNBÆK PLASTINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 20,7 (20,5)
Resultat før skat 7,7 (7,9)
Egenkapital 20,6 (18,5)
Antal ansatte 28
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HRINDUSTRIES A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 63,0 (59,2)
Resultat før skat 4,1 (4,3)
Egenkapital 7,0 (7,2)
Antal ansatte 150

HVID GRAFISK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,4)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 0,5 (0,1)
Antal ansatte 15

INTERFJORD RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 5,2 (4,8)
Resultat før skat 0,3 (0,5)
Egenkapital 1,2 (0,9)
Antal ansatte 15

J.H. STÅLINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 13,2 (10,6)
Resultat før skat 1,2 (0,5)
Egenkapital 1,8 (1,6)
Antal ansatte 25

JAGT OG FISKERIMAGASINET. 
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,0)
Resultat før skat -0,8 (-0,8)
Egenkapital 0,6 (1,4)
Antal ansatte 7

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

JP TRANSPORT OG HANDEL APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,0)
Resultat før skat -0,2 (0,2)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 15

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

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINI
STRATION APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,0)
Resultat før skat 0,3 (0,6)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 7

KRONJYLLANDS TAGTEKNIK APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,6)
Resultat før skat -0,2 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,3)
Antal ansatte 7

KRONJYSK GOLF APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,5)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 7

LAMIPRO A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 12,1 (15,8)
Resultat før skat 0,3 (2,9)
Egenkapital 8,2 (8,5)
Antal ansatte 35

LIS ANN APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,7)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 1,4 (1,3)
Antal ansatte 15

LITO TRYK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 9,8 (9,4)
Resultat før skat 1,5 (1,4)
Egenkapital 3,4 (2,9)
Antal ansatte 16

LYOKOI APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,5 -
Resultat før skat -0,4 -
Egenkapital -0,3 -
Antal ansatte 7

MAGMAG GALTEN APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,6)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)
Egenkapital -0,5 (-0,5)
Antal ansatte 7

MAGMAG ÅRHUS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 7

MALERFIRMA THAGE W. NIELSEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 12,2 (13,5)
Resultat før skat -1,1 (0,3)
Egenkapital 1,3 (2,1)
Antal ansatte 42

MALERFIRMAET KUSK & SØN A/S*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,3)
Resultat før skat -0,2 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,8)
Antal ansatte 15

MARCUS ODENSE APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 0,6 (1,3)
Resultat før skat -1,0 (0,0)
Egenkapital -1,3 (-0,3)
Antal ansatte 15

MASKINGRUPPEN A/S*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 13,4 (17,7)
Resultat før skat 0,0 (2,7)
Egenkapital 6,1 (7,7)
Antal ansatte 25

MASKINGRUPPEN SPÅN A/S*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,9)
Resultat før skat 0,8 (1,3)
Egenkapital 2,1 (1,4)
Antal ansatte 7

MELDGAARD & LARSEN APS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,6)
Resultat før skat 1,9 (1,5)
Egenkapital 1,7 (12,9)
Antal ansatte 7

MSFLOWTECHNIC APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 3,3 (1,5)
Resultat før skat 1,9 (0,4)
Egenkapital 3,2 (2,1)
Antal ansatte 7

MTD PRODUCTS DENMARK APS
Regnskabsafslutning 31-10-2018 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,3)

Resultat før skat -0,5 (0,0)
Egenkapital -0,4 (0,1)
Antal ansatte 8

MUNCK KRANER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 4,0 (4,5)
Resultat før skat -0,0 (0,9)
Egenkapital 1,5 (2,2)
Antal ansatte 7

MY HOME 2 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 16,3 (14,2)
Resultat før skat 5,1 (4,1)
Egenkapital 16,5 (12,5)
Antal ansatte 35

MY HOME 3 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 12,9 (9,3)
Resultat før skat 5,5 (2,0)
Egenkapital 12,4 (8,1)
Antal ansatte 35

MY HOME 4 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 8,0 (6,3)
Resultat før skat 4,4 (2,3)
Egenkapital 10,7 (7,3)
Antal ansatte 15

MY HOME 7 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 11,1 (7,6)
Resultat før skat 5,5 (2,5)
Egenkapital 9,3 (5,0)
Antal ansatte 13

NORDIC DIGITAL LAB APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,5)
Resultat før skat 0,2 (-0,3)
Egenkapital 0,9 (0,2)
Antal ansatte 7

NØRGAARD CHOKOLADE, 
RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 3,6 (4,3)
Resultat før skat 0,1 (1,1)
Egenkapital 2,0 (2,5)
Antal ansatte 6

PEDERSEN & NIELSEN 
AUTOMOBILFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 126,4 (109,7)
Resultat før skat 12,9 (5,2)
Egenkapital 55,9 (45,9)
Antal ansatte 200

PHARMATECH A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 14,7 (13,3)
Resultat før skat 4,7 (4,4)
Egenkapital 8,9 (8,3)
Antal ansatte 35

PLSERVICE MIDTJYLLAND APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,3)
Resultat før skat 0,5 (0,6)
Egenkapital 1,0 (0,8)
Antal ansatte 7

PRIMA CAFÉ & SPORTSBAR APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 2,6 -
Resultat før skat 0,3 -
Egenkapital 0,3 -
Antal ansatte 7

PROJECTOR A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 19,2 (23,7)
Resultat før skat 1,3 (5,3)

Egenkapital 5,2 (9,5)
Antal ansatte 34

PROMAX INDUSTRIES APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 9,6 (12,6)
Resultat før skat 3,2 (7,1)
Egenkapital 22,1 (21,8)
Antal ansatte 7

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

RANDERS KEMISKE INDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 8,4 (8,5)
Resultat før skat 4,1 (4,0)
Egenkapital 6,9 (6,9)
Antal ansatte 7

RANDERS TEKNISKE 
FORRETNING A/S, RANDERS
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 10,3 (9,5)
Resultat før skat 2,7 (2,2)
Egenkapital 11,2 (9,6)
Antal ansatte 15

RESTAURANT SKOVBAKKEN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 6,8 (5,9)
Resultat før skat 2,2 (0,6)
Egenkapital 2,0 (5,3)
Antal ansatte 35

RISSKOV REJSER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 22,1 (16,0)
Resultat før skat 6,2 (2,3)
Egenkapital 19,9 (16,2)
Antal ansatte 34

SCHMELTZ APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 4,5 (4,4)
Resultat før skat 0,4 (0,6)
Egenkapital 0,9 (0,9)
Antal ansatte 6

SIGNATUR ARKITEKTER APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 2,3 (1,9)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte 7

SKOUSEN RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 31-10-2018 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,2)
Resultat før skat 0,4 (-0,2)
Egenkapital 1,8 (1,0)
Antal ansatte 7

SPENTRUP LILLEBY APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 1,1 -
Resultat før skat -0,1 -
Egenkapital -0,0 -
Antal ansatte 7

SØSTRØM A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 15,0 (13,1)
Resultat før skat 1,1 (1,0)
Egenkapital 3,4 (2,5)
Antal ansatte 29

TANDLÆGEHUSET I LANGÅ APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,1)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital -0,4 (-0,7)
Antal ansatte 7
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TANDLÆGERNE SPENTRUP APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 7,8 (6,2)
Resultat før skat 0,1 (-0,2)
Egenkapital -0,4 (-0,4)
Antal ansatte 15

TANDLÆGESELSKABET 
FRANK KRUHÖFFER APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 8,0 (8,2)
Resultat før skat 0,2 (-0,3)
Egenkapital 1,7 (1,9)
Antal ansatte 14

TAULBORG BYG APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 6,0 (6,3)
Resultat før skat -0,2 (0,6)
Egenkapital 0,8 (0,9)
Antal ansatte 15

TAULBORG VVS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,1)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 1,5 (1,1)
Antal ansatte 7

TJ VVS & BLIK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,3)
Resultat før skat 0,8 (0,9)
Egenkapital 1,4 (1,3)
Antal ansatte 7

TRANSPORTCENTER GRENAA A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 7,2 (7,3)
Resultat før skat 1,6 (1,5)
Egenkapital 6,5 (4,8)
Antal ansatte 7

TROELS POULSEN, 782 HORNBÆK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 4,7 (4,6)
Resultat før skat 1,0 (0,9)
Egenkapital 1,3 (0,8)
Antal ansatte 35

TT CARS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,6)
Resultat før skat 0,1 (-0,0)
Egenkapital 0,4 (0,3)
Antal ansatte 7

TULIP FOOD COMPANY A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 664,0 (654,0)
Resultat før skat 100,0 (159,0)
Egenkapital 1.263,0 (1.411,0)
Antal ansatte 1061

VAGN LARSEN, RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,8)
Resultat før skat 0,2 (-1,5)
Egenkapital 5,0 (4,9)
Antal ansatte 6

VOGNSEN. 
RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Regnskabsafslutning 30-9-2018 
Bruttofortjeneste 11,5 (12,1)
Resultat før skat 2,5 (4,1)
Egenkapital 2,7 (3,9)
Antal ansatte 15

WOOD STEP A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2018 
Bruttofortjeneste 14,3 (13,6)
Resultat før skat 6,2 (6,8)
Egenkapital 7,3 (7,3)
Antal ansatte 35

Krydderiblandinger i vækst for Carl J. Nielsen
Ejerleder Michael Kurt Nielsen er tredje generation i spidsen for den 
 Dronningborg-baserede krydderiproducent, som støt og roligt vokser sig større 
i sin niche. „Vi har nogle rigtig store konkurrenter, internationale koncerner, der 
 omsætter for milliarder. Derfor er det vigtigt for os at være tro mod vores niche, 
hvor vi  producerer vores helt egne krydderier, ingredienser og specialblandinger.“

3540% eksport
Det danske marked er stadig 
det største, men eksporten 
vokser støt og udgør i dag 
mere end en tredjedel af om-
sætningen. „Vi sælger kryd-
deri- og hjælpestof blandinger 
til fødevareindustrien, hvor 
hovedkundegrupperne er 
kød-, fjerkræ-, mejeri-, fiske-, 
salat- og brødindustrien. En ny 
kundegruppe på vej op er de 
virksomheder, der producerer 
til den stigende efterspørgsel 
på kødfri produkter. Uden for 
landet er de primære marke-
der Skandinavien, Baltikum og 
Tyskland.“

Alt fra bunden
Råvarerne kommer til Ran-
ders fra blandt andet Indien, 
Egypten, Tyrkiet, USA, Europa 
og Australien. „Vi har omkring 
800 slags råvarer på lager 
og bearbejder cirka 3.000 
tons om året her i vores egne 
lokaler. Vi laver det hele fra 
bunden, så vi kan dokumen-
tere alt fra sporbarhed og kva-
litet til smagen af det enkelte 
produkt, der ikke må svinge 

fra gang til gang. Derfor har vi 
rigtig mange relationer både 
på leverandør og kundeside, 
som vi har arbejdet sammen 
med i masser af år.“

Evolution er afgørende
Det er vigtigt for Michael 
og Co. at lytte til udviklings-
tendenserne på markedet for 
fødevarer. „Vi rejser mere og 
mere og bliver alle inspireret 
af indtryk, lugte og smage fra 
nye steder. Dem vil vi også 
gerne have, når vi kommer 
hjem igen. Derfor udvikler vi 
rigtig mange nye smagsblan-
dinger, som matcher spæn-
dende geografiske områder 
som Østen og USA. Jeg vil 
tro, at mere end halvdelen af 
vores omsætning i dag kom-
mer fra salg af smagsblandin-
ger, vi selv har udviklet, og 
udviklingen fortsætter.“
Michael har selv opfundet en 
ny produktionsmetode, hvor 
krydderierne varmebehandles 
for længere holdbarhed, uden 
det går ud over smagen. 
Evolutionsprocessen har givet 

den sidegevinst, at smagen i 
blandingen udvikler sig. Han 
kalder produkterne „Tech 
Spies“.

Mere vækst på vej
I forhold til 2014-regnskabet 
er resultatet for 2018 tæt på 
firdoblet til 2,5 mio. kr. før 
skat, og medarbejderstaben 
er vokset til 26. Michael 
forventer, at udviklingen fort-
sætter. „Det nye år er startet 
rigtig godt med god efter-
spørgsel fra vores kunder. 
Derfor tror jeg på, at vi kan 
fastholde den gode udvikling i 
både omsætning og resultat.“ 
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Carl J. Nielsen A/S
Nyholmsvej 16, 
8930 Randers NØ

Regnskabsafslutning 31-12-2018

Bruttofortjeneste 16,8 (14,9)

Resultat før skat 2,5 (1,6)

Egenkapital 7,1 (5,0)

Antal ansatte 26
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Ejerleder Michael Kurt Nielsen, Carl J. Nielsen A/S
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