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Ejerleder Jens Bang Amdisen, Fabrika A/S
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Udefra ser det ikke specielt pran-
gende ud, men bag døren til den 
mindre industribygning på Furvej i 
Randers gemmer sig hovedkvarteret 
for en virksomhed, der har speciali-
seret sig i produktion og handel med 
elmotorer. Eller som ejerleder Jens 
Bang Amdisen udtrykker det: „Vi er 
specialister i elmotorer.“

Nichemarked
„Vores marked er små og mellem-
store maskinbyggere i Danmark og 
Tyskland,“ forklarer Jens, der ejer 
virksomheden sammen med Kaspar 
Mikkelsen. Starten gik i 2013, og i 
dag er der 15 
medarbejdere, 
fordelt i både 
Danmark, Tysk-
land og Kina.

„Man kan 
ikke være god til 
alting, så vi fo-
kuserer alene på 
den målgruppe. 
Selve elmotoren er ikke raketviden-
skab, så ved at forstå kundens ma-
skine rådgiver vi i, hvordan motoren 
optimalt kan indpasses i den enkelte 

maskine, og vi er som danskere 
gode til at finde nye og anderledes 
løsninger, som maskinbyggerne ikke 
selv ser.“

Motorerne er enten købt hos 
Siemens i Tyskland eller er egenpro-
duktion i Kina, hvor en ansat medar-
bejder er ansvarlig for, at kvalitet og 
levering overholdes. „At logistikken 
fungerer er afgørende for os som 
underleverandør.“

Industrigigant blåstempler
Netop samarbejdet med Siemens 
ser Jens som en af grundene til 
successen. 
„Det skaber 
troværdighed at 
være Siemens-
forhandler, og 
det smitter af på 
vores egne pro-
dukter. Mange 
kunder vil hellere 
købe de tyske 
motorer hos os, fordi vi arbejder 
med dem hver dag, og vi er nemme 
at få fat i og kan hurtigt svare på 
spørgsmål eller skaffe dokumenta-
tion.“ Jens har erfaring for, at det 
kan være håbløst for kunderne med 
direkte dialog med Siemens. „Det er 
en enorm virksomhed, der laver alt 
fra vaskemaskiner til vindmøller, så 

mange sætter 
pris på, at vi er 
en lille, hurtig 
fisk.“ 

At de to 
handelsuddan-
nede ejerledere 
også er op-
mærksomme 
på at holde 

omkostningsniveauet nede, vidner 
deres seneste strategi om. „Vi har 
besluttet at outsource hele vores 
lager til Interfjord, en professionel 

lokal aktør, så vi fortsat kan fokusere 
på vores kerneopgaver.“

Den danske mentalitet
Ud over Kaspar er der ansat to tyske 
sælgere, der begge er lokale og bor 
i Tyskland. „Det er svært at finde 
de rette, men de har selv fundet 
os, fordi vi har opbygget et godt ry. 
Vi lægger vægt på, at vi skal opføre 
os som danskere. Hvis du agerer 
som tysker, vil du aldrig vinde, men 
forsvinde i mængden. Vi har en hi-
storie, og det er et kæmpe marked, 
så der er nok at tage fat på.“

Virksomheds-
kulturen er vigtig 
for de to ejerle-
dere, selv om 
Jens erkender, 
at det kan være 
økonomisk tungt 
at fastholde den. 
„De udenland-
ske medarbej-

dere skal være en helhjertet del af 
vores organisation. Derfor er vi nødt 
til at mødes i Randers for at sikre, 
at vores „Det fikser vi“-mentalitet 
fastholdes og udvikles.“

Fabrika startede som en typisk 
iværksættervirksomhed med bord-
fodbold, lange aftener og fredagsøl. 
„Vi fik fra starten skabt en vinderkul-
tur, for alle syntes, det er sjovere at 
fejre sejre end at græde sammen.“

Med den ballast satser Jens og 
Kaspar på yderligere vækst. „Vi vil 
vækste på det tyske marked, for vi 
ved, at setuppet virker. Vi skal be-
søge flere kunder, for der er virkeligt 
meget at gå efter,“ runder Jens af.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

EKSPORTSUCCES PÅ  

„DET FIKSER VI“-
MENTALITET

Hvordan får man 
egenproduktion i Kina, 
samhandel med en 
industrigigant og salg i både 
Danmark og Tyskland til at 
gå op i en højere enhed? 
Det har Fabrika A/S deres 
helt egen opskrift på.

  VI SKAL OPFØRE OS 

SOM DANSKERE. HVIS DU 

AGERER SOM TYSKER, VIL 

DU ALDRIG VINDE, MEN 

FORSVINDE I MÆNGDEN

  DET SKABER 

TROVÆRDIGHED AT VÆRE 

SIEMENS-FORHANDLER, 

OG DET SMITTER AF PÅ 

VORES EGNE PRODUKTER
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Ved at involvere medarbejderne 
konstruktivt i arbejdet med en mere 
bæredygtig drift, er det lykkedes 
Serviceafdelingen at være tæt på at 
opnå målet om at få Svanemærket, 
der er en af verdens skrappeste mil-
jøcertificeringer 
af produkter og 
serviceydelser.

„Ingen kan 
være uenige i, at 
alle skal opføre 
sig ordentligt, 
også når det 
gælder bæredygtighed,“ starter ser-
vicechef Dorte Baarup fra Regions-
hospitalet Randers. „Udfordringen 
er i høj grad, hvor og hvordan man 
skal starte på processen.“

Sport i det
„Vi fik medarbejderne i spil ved at 
sætte bæredygtighed på dagsorde-
nen og involvere dem i processen 
med at identificere konkrete tiltag, 
der kunne mindske vores forbrug, 
ikke mindst af plast.“ De fleste med-
arbejdere gik ifølge Dorte aktivt ind 
i arbejdet. „De gik all in, og der gik 
faktisk helt sport i at komme med 
gode idéer.“

Regionshospitalet Randers er 
det første hospital i regionen, der 
arbejder systematiseret med en om-
stilling til bæredygtig hospitalsdrift. 
„Vi er den første Serviceafdeling på 
et hospital i Norden, der arbejder 
med Svane-
mærket. Der er 
stor opbakning 
og begejstring 
blandt medar-
bejderne over 
at arbejde med 
de bæredygtige 
løsninger. Det er jeg virkelig stolt 
over.“

På afdelingerne betyder ændrede 
vaner, at bæredygtige arbejdsgange 
afprøves og fx er engangsservice i 
mange personalerum fjernet, mens 
andre arbejder på at minimere af-
faldsmængden ved at se kritisk på 
forbruget, et arbejde der har smittet 
til andre afdelinger på hospitalet.

Plastic og affaldsortering
Hospitalet bruger næsten 1 mio. pla-
sticposer om året. „Plastic er en af 
de store syndere, så vi har reduceret 
kraftigt i vores forbrug af poser, ved 
simpelthen at nedbringe antallet af 

affaldsspande 
og ændre en del 
120 liters poser 
til 60 liters. 
Samtidig har vi 
med plakater 
synliggjort, hvad 
de tiltag helt 

præcist sparer på årsbasis.“
Hver uge genererer hospitalet 

mellem syv og ti tons usorteret 
affald. „Der er et stort potentiale i 
både at reducere mængden af affald 
og i langt højere grad at sortere det, 
og vurdere hvad, der kan genbru-
ges. Det arbejder vi målrettet på ved 
at gøre det nemt at sortere.“

Miljøvenlig rengøring
Et andet fokuspunkt er anvendelse 
af miljøvenlige rengøringsmidler. 
„Næsten alle vores midler er i dag 
svanemærket, og de enkelte, vi 
mangler, arbejder vi aktuelt på at få 
udskiftet.“

Dorte peger også på, at kravet til 
bæredygtighed smitter af på under-
leverandører. „Vi forlanger allerede, 
at de virksomheder, vi entreer med 
til fx at pudse vinduer, skal leve 
op til de samme miljøkrav, som vi 

selv gør, og vi 
indtænker det i 
vores udbuds-
materiale.“

Det er Dortes 
vurdering, at de 
mange tiltag vil 
resultere i øko-

nomiske besparelser. „Jeg forventer 
helt klart, at vi med tiden kommer 
til at spare penge, samtidig med at 
vi bliver langt mere bæredygtige,“ 
slutter Dorte, der forventer at få 
Svanemærket i hus inden udgangen 
af i år.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Regionshospitalet Randers har valgt den jordnære 

tilgang for at gøre driften mere bæredygtig. 

Målet er at øge miljøbevidstheden og at blive 

Svanemærke-certificeret.

  DE GIK ALL IN, OG DER 

GIK FAKTISK HELT SPORT 

I AT KOMME MED GODE 

IDÉER

  PLASTIC ER EN AF DE 

STORE SYNDERE, SÅ VI 

HAR REDUCERET KRAFTIGT 

I VORES FORBRUG
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Servicechef Dorte Baarup, Regionalhospitalet Randers. Foto: Helle Brandstrup Larsen

BÆREDYGTIGHED  
BÆRES NEDEFRA



Det er generelt gået ned ad bakke 
for Randers i DI’s undersøgelse, 
hvilket ærgrer formanden for DI 
Randers-Norddjurs Per Hastrup. 
Ser man på, hvad virksomhederne 
ønsker kommunen skal prioritere hø-
jest for at styrke deres vækstmulig-
heder, stikker „Kommunens image“ 

ud, både set i forhold til landsgen-
nemsnittet og til delplaceringen 
som nummer 86. Per Hastrup peger 
på et grundlæggende problem for 
kommunen, som er den evige splid 
iblandt byrådets 
medlemmer.

„Jeg har sagt 
det flere gange, 
at det er et stort 
problem, når de 
i byrådet ryger 
i totterne på 
hinanden. Det 
er ikke så meget 
anerledes end, når forældre skæn-
des meget, så mistrives børnene. 
Når man på virksomhedens direkti-
onsgang eller i en aktionærgruppe 
skændes, så mistrives medarbej-
derne. Således er det også med 
skænderierne i byrådet, som smitter 
negativt af på hele kommunen. 
Byrådspolitikerne burde tage sig 
sammen.“

Rykker på uddannelse
Virksomhederne i Randers Kom-
mune lider af mangel på dygtige 
medarbejdere og især de faglærte 
af slagsen. Heldigvis ser det ud som 

om, at netop på uddannelsesområ-
det klarer kommunen sig rimeligt 
godt. Her ligger Randers lige præcis 
inden for den bedste tredjedel.

„Det er vigtigt, at de fremtidige 
lokale medar-
bejdere får de 
rette uddan-
nelsesmæssige 
kompetencer, 
som virksomhe-
derne efter-
spørger. Det er 
bl.a. vigtigt, at 
fremtidens med-

arbejdere får de fornødne grundlæg-
gende færdigheder som fx at læse, 
skrive og regne i folkeskolen. Og her 
er det yderst positivt, at Randers er 
godt med. Så skal vi blot være langt 
bedre til at holde på dem og gerne 
sørge for, at flere af dem vælger 
en erhvervsfaglig uddannelse. For 
vi mangler faglærte i dag, og vi 
kommer til i endnu højere grad at 
mangle dem i fremtiden,“ fortsætter 
Per Hastrup.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

LOKALT ERHVERVSLIV:  

PRIORITER 
KOMMUNENS  
IMAGE
Med at fald på seks pladser og placeret som nummer 65 ud af 

93, ligger Randers i den tunge ende i forhold til kommunens 

erhvervsklima. Mange vurderer, at kommunens dårlige image 

risikerer at smitte negativt af på erhvervsvæksten.
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  DET ER IKKE SÅ 

MEGET ANERLEDES END, 

NÅR FORÆLDRE SKÆNDES 

MEGET, SÅ MISTRIVES 

BØRNENE

Formand Per Hastrup, DI Randers-Norddjurs



FAKTA

Det er Dansk Industri, der står bag den største 
årlige undersøgelse af kommunernes erhvervs-
klima. Resultaterne er baseret på en blanding af 
besvarelser fra 7.332 virksomheder inden for DI’s 
brancher – blandt andet produktion, transport, 
fødevarer, engroshandel, rådgivning og service 
– samt statistiske faktorer som skat, grundskylds-
promille, privat beskæftigelse, antal nystartede 
virksomheder og erhvervsfrekvens mv. 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af 
undersøgelsens resultat, de statistiske faktorer 
den sidste trediedel.

I Randers har 125 virksomheder inden for DI’s 
brancher, bl.a. produktion, transport, fødevarer, 
engroshandel, rådgivning og service, svaret på un-
dersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer 7.238 
arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 29 pct. af de 
privat beskæftigede i kommunen.

Du finder hele analysen her:  
https://www.danskindustri.dk
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HVOR TILFREDSE ER  
VIRKSOMHEDERNE I  
KOMMUNEN?
Figuren viser den procentvise 
fordeling af virksomhedernes svar 
på overordnet tilfredshed med er-
hvervsvenligheden i kommunen og 
på landsplan.

Svarene er ekskl. „Ved ikke“.

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2019

KOMMUNEN BØR  
PRIORITERE DISSE OMRÅDER
Figuren viser fordelingen af svar på 
spørgsmålet:

„Hvad bør kommunen prioritere 
højest, hvis den skal styrke virksom-
hedernes vækstmuligheder fremad-
rettet?“

Virksomhederne er blevet bedt om 
at angive to prioriteter.

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2019

VIL VIRKSOMHEDERNE  
ANBEFALE ANDRE AT  
ETABLERE SIG I KOMMUNEN?

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2019
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Flot, det er den, som den står totalt 
istandsat og malet i to originale 
VW farver. „Den var oprindelig kun 
malet i een farve, men det klær 
modellen rigtig godt med to,“ siger 
Esben med et smil.

Han har via en god ven fundet 
og købt den i Nordamerika og fået 
fragtet den til Randers. „Jeg fik den 
synet uden at gøre det store ved 
den udvendigt, men gav den lidt gas 
indvendigt,“ fortæller han. „Udven-
digt var den noget rusten, så efter 
at have kørt i den nogle år, fik den 
den store tur. De er svære at finde 
i bare lidt brugbar stand i Skandi-
navien, fordi de er rustet op, men i 

Folkevogn T1 bus
Årgang: 1959
Produktion: 1950-1967
Motor: 4 cylindre  
 boxermotor
 Benzin
Teknik: 1200 kubik
 30 HK

Selv om vejret var lidt 
gråt stod den og skinnede 
på parkeringspladsen 
foran Kaj‘s Autoværksted 
på Kristrup Engvej. 
Og Esben Dallerup, 
værkstedets og 
rugbrødets ejer, skinnede 
med. 

RUGBRØD TIL HYGGETURE
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Randers med i internationalt klimatopmøde
20 danske kommuner går forrest i kampen mod 
klimaudfordringerne i DK2020 projektet, hvor 
borgmestre og embedsmænd deltager i C40 
World Mayors Summit i København. DK2020, der 
er finansieret af Realdania, er første og største 
eksempel på, at mindre byer og kommuner an-
vender det internationale klimabynetværk C40‘s 
standard for klimaplanlægning, og i projektet får 
de 20 kommuner hjælp og sparring fra globale og 
danske eksperter fra C40 og den grønne tænke-
tank CONCITO.
Målet er, at de 20 danske kommuner går i mega-
byernes fodspor og laver forpligtende klimaplaner, 
der lever op til Parisaftalens ambitiøse målsæt-
ninger om at begrænse den globale opvarmning 
til et godt stykke under to grader med sigte på en 
maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. 

Randers Kommune og Aarhus Universitet  
har indgået samarbejdsaftale  
Borgmester i Randers, Torben Hansen (S) og rek-
tor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, har 
skrevet under på en samarbejdsaftale, der skal 
være med til at sikre virksomhederne i Randers 
kvalificeret arbejdskraft og hjælpe universitets-
studerende og nyuddannede ind på arbejdsmar-
kedet.
„Der er mange rigtig gode jobs i Randers for højt-
uddannede. Randers har vækst og udvikling, og 
ligger samtidig attraktivt i forhold til at nå mange 
arbejdspladser og drive virksomhed. Vi har ind-
gået samarbejdsaftalen med Aarhus Universitet 
for at understøtte den positive udvikling både til 
gavn for virksomheder og medarbejdere,“ udtaler 
borgmester Torben Hansen.
„Randers Kommune er en attraktiv samarbejds-
partner for Aarhus Universitet ikke mindst på 
grund af det veludviklede erhvervsliv, som kan se 
potentialer i at aftage vores kandidater,“ fortsæt-
ter rektor Brian Bech Nielsen. „Også studerende, 
som ønsker at prøve kræfter med et virksomheds-
projekt i forbindelse med deres studieforløb, får 
nu flere muligheder for at finde et godt match.“

Satser på møde- og konferencemarkedet
Randers har nogle stærke kort på hånden, når det 
drejer sig om at kunne tilbyde møder i utraditio-
nelle rammer. „Vi er måske ikke vant til at tænke 
på vores kendte steder som mødesteder, fordi vi 
er vant til at tænke på dem som ferie- og fritids-
oplevelser,“ siger turistchef Anne-Mette Knattrup.
„Det er de seneste års arrangementer i VisitRan-
ders, der har givet os blod på tanden til at gøre 
mere indenfor det område. De har vist, at vi kan 
finde gode løsninger og at vores arrangører og 
deres gæster er tilfredse. Samtidig udvides væ-
relseskapaciteten, og en topmoderne multiarena 
med plads til 2.400 åbner i december 2019. Dertil 
kommer, at virksomhederne i MeetRanders-
netværket har udviklet spændende møde-
koncepter og frem for alt, er der et fortrinligt sam-
arbejde mellem de 26 deltagende virksomheder,“ 
uddyber hun. 

USA findes de stadig, og her har de 
som regel kun gennemtæringer de 
steder, der har samlet sig jord eller 
fugt.“

Folkevognsbussen bruges til 
ren hyggekørsel, blandt andet var 
familien til Rømø Motor Festival 
sammen med 30.000 andre veteran-
bilentusiaster.

Særlige kendetegn
Der er et par fine detaljer på bilen, 
der er model 1955. De sjældne 
retningsvisere er monteret med 
blinklygter, og er derfor lovlige. 

„Det er sidste model, uden syn-
kronisering af 1. gear og med den 

„gamle“ motor med kun 30 HK. Den 
har skillevæg mellem førersædet 
og buskabinen, en detalje ellers kun 
ambulance-modellen havde, men 
den er født med det, selv om det er 
en bus. Sansynligvis for, at føreren 
kunne holde varmen i en kold nord-
amerikansk vinter.“

Esben fortæller, at man, på en 
metalplade på alle gamle Folke-
vogne, kan se både hvilket marked 
de er produceret til og hvordan de er 
udstykket fra fødslen.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Noter

RUGBRØD TIL HYGGETURE
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BRIAN SKIFTEDE TRÆ UD MED CELLEPAP

Direktør Brian Knudsen, Fårup Betonindustri
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„Jeg er jo lidt af en „Ole-Opfinder-
type“, så jeg tænker hele tiden i nye 
veje,“ fortæller Brian, mens han vi-
ser sin prototype 
frem. 

Prototypen 
består af cel-
lepap, som er 
et meget stærkt 
materiale, der 
ikke bare lige 
bøjer.

„Det er netop, fordi vi får unika-
bestillinger, altså noget vi kun skal 
lave én gang, at vi dagen efter at 
have brugt formene i træ, kan smide 
dem direkte til brandbart – og det 
koster mig 540 kr. for et ton,“ for-
tæller Brian. 

Derfor fik Brian en idé. Hvad med 
at bruge pap i stedet for?

„Den pap, vi bruger i dag, vil blive 
genbrugt i morgen, og jeg får 110 
kr. pr. ton for det,“ siger han med 
overbevisning i stemmen.

Låste sig inde i juleferien 2017
Fårup Betonindustris direktør æn-
drede koderne på dørene til fabrik-
ken i julen for to år siden og begra-
vede sig i projektet, mens alle andre 

gik til julefrokoster og hyggede sig i 
familiens skød. 

„Jeg sagde til min kone, at jeg 
kun var hjemme den 24. og den 31. 
december, og så gik jeg hernede og 
puslede med 
noget cellepap, 
fordi det kan 
holde til vand, 
og så lavede jeg 
en prototype,“ 
fortæller han.

Brian har en 
it-uddannelse, så han har styr på 
programmering af maskiner. Han 
valgte derfor at købe en stor skære-
maskine i Tyskland, som han selv 
lavede styringen på.

„Jeg brugte min fritid på det, det 
vil sige aftenerne og weekenderne. 
Men det at være selvstændig er jo 
en livsstil, og min kone havde ikke 

noget i mod det. 
Jeg har hjemme-
kontor på en bal-
kon i stuen, så 
vi kunne stadig 
snakke sammen, 
mens hun så 
fjernsyn,“ siger 

han med et smil.

Ansatte havde mistanke
Brian skulle holde skjult, hvad han 
gik og lavede, inden han fik patent 
på det. Men de ansatte havde en 
mistanke om, at chefen havde gang 
i et eller andet. Da han fik patent på 
idéen i starten af året, kunne han 
endelig offentliggøre idéen for sine 
medarbejdere. 

„Mine ansatte sagde først, at det 
var en dårlig idé. Som alle andre 
mente de ikke, at pap tåler vand, 
men det kan cellepap, og det skal 
bare holde i max fire timer, for så er 
betonen tør,“ siger han og fortsæt-
ter:  

„Nu synes de, det er en rigtig god 
idé, fordi det er så nemt at arbejde 

med, da cellepap kun vejer 20% 
af træets vægt, så det er godt for 
arbejdsmiljøet.“

Fra nytår har Brian lavet en aftale 
med leverandøren af maskinen, så 

de kan sælge 
den fremover.

„Det er ikke 
maskinen, der 
er unik, det er 
softwaren og 
styringen.“

En skør idé
Lige nu er 40% af formerne i træ 
blevet skiftet ud med cellepap i den 
samlede produktion.

„Målet er at komme op på 80%, 
men processen går ikke så stærkt, 
fordi det hele ligger på direktørens 
skuldre,“ siger han og vipper med 
skuldrene.

„Det er ikke realistisk, at hele 
produktionen bliver lavet med pap. 
Vi kan lave alle de nemme opgaver, 
hvorimod det svære, skal laves af 
vores dygtige tømrere.“

Direktøren er overbevist om, at 
grunden til, ingen har fået idéen før, 
det er, fordi den simpelthen er skør. 

„Der er ingen, der er så skøre, 
at skifte træ ud med pap. Jeg har 
svært ved at lave ingenting, så 
sidder jeg og nørkler med projekter 
som det her om aftenen i stedet for 
at se fjernsyn. Vi er ikke så firkan-
tede i Fårup, som mange går og 
tror,“ siger han med et stort smil, 
mens han skuler mod fremtiden.

„Jeg skal udvikle mere på det, for 
der er meget uudnyttet potentiale, 
og jeg kan simpelthen ikke lade 
være, det kunne min farfar heller 
ikke, så der er mere på vej,“ afslut-
ter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

Brian Knudsen, direktør i 

Fårup Betonindustri, gik og 

irriterede sig over, at han 

skulle betale for at komme 

af med det træ, han dagligt 

bruger, når han skal støbe 

betonelementer. Han fik en 

idé, og nu bruger han pap i 

stedet. 

BRIAN SKIFTEDE TRÆ UD MED CELLEPAP

  DEN PAP, VI BRUGER I 

DAG, VIL BLIVE GENBRUGT 

I MORGEN, OG JEG FÅR 110 

KR. PR. TON FOR DET

  NU SYNES DE, DET 

ER EN RIGTIG GOD IDÉ, 

FORDI DET ER SÅ NEMT AT 

ARBEJDE MED
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Intet er for stort og intet for småt, når 
Flexteq i Gassum kaster sig over opga-
ver. På konsulentbasis ved en af de helt 
store vindmølleproducenter har indeha-
ver Flemming Holck Nielsen været med 
til udviklingen af en ny havvindmølle 
– lige fra den første prototype. Og han 
sidder fortsat med i mølleteamet.

Et sideløbende salg af RFID kompo-
nenter indebærer nogle gange også 
konsulentopgaver til Flexteq. Andre 
gange er det „kun“ rent salg. „Jeg har 
for nylig lavet en løsning til gravsten,“ 
fortæller Flemming. „Den er nu i proces, 
og der køres test på 
den.“ Opgaven lyder 
på at kunne følge en 
gravsten fra start til 
endelig placering. 
„Der placeres en lille 
RFID komponent i en 
slids i den ubehand-
lede gravsten. Derefter kan man løbende 
aflæse stenens data.“

Bred vifte af kunder
Flemming er el-uddannet og var tidli-
gere ansat i et firma, der blandt andet 
arbejdede med RFID og både havde 
udvikling og standardsalg. „Da de valgte 
standardsalget fra, så jeg en mulighed 
i at overtage det og blive selvstændig. 
Vi lavede samtidig en aftale om, at jeg 
fortsatte med at løse opgaver for dem i 
det omfang, de havde behov for.“

Det er nu ti år siden, og på trods af, at 
det skete i finanskrisens skygge, har der 
lige siden været fuld fart på. „Jeg havde 
fra start et stort netværk, og det har bare 
vokset sig endnu større.“ At kunderne 
blandt andet tæller nogle af landets helt 
store spillere i forskellige brancher ser 
Flemming som et 
blåstempel. „Det 
spænder virkelig 
bredt. Jeg har hjulpet 
Ranum Efterskole 
College med at føre flere kreative idéer 
ud i livet, og jeg har lavet kurser om 
RFID for Danfoss.“

En af de faste kunder er SVM Automa-
tik A/S i Silkeborg, der sælger løsninger 
til medicinalindustrien. 

„Vi har et fortrinligt samarbejde med 
Flexteq,“ fortæller Service & After Sales 
Manager ved SVM Automatik, Brian 
Durvardt Jørgensen.

Samarbejdet består blandt andet i kon-
struktion af el-diagrammer og montage, 
indkøring, servicering og ombygning af 
avancerede maskinanlæg ved SVM’s 
slutkunder. Blandt dem er Novo Nordisk 
og Coloplast, som Flexteq har udført 
arbejde for i både Danmark, Kina og 
Ungarn. „Det handler i høj grad om tillid, 
når vi sender en samarbejdspartner ud til 
en af vores kunder,“ siger Brian.

RFID og nye muligheder  
i lokalområdet
For Flemming er mulighederne den helt 

store drivkraft. „Mu-
lighederne tænder 
mig. De er uanede, 
og med erfaringen 
bliver jeg også stadig 
bedre til at spotte 
dem.“ Han samarbej-
der med flere ingeni-

ørhuse, der på konsulentbasis hyrer ham 
ind til at servicere sine kunder.

Fokus har mest været rettet mod 
industrien, og ulempen ved travlheden 
er den manglende tid til opsøgende 
arbejde. „Derfor er der givetvis folk i 
lokalområdet, der ikke lige tænker i min 
retning, når de står med en idé eller en 
opgave. Men de er altid velkomne.“

RFID er i dag en naturlig del af man-
ges hverdag, og nye idéer kan betyde 
nye muligheder. „Armbånd til festivaler 
og idrætsarrangementer er ofte påsat en 
RFID chip. Det samme gælder nøgle-
brikker, hvor du også kan indlæse andre 
løsninger end blot det at åbne døre.“

Moesgaard Museum arbejder lige 
nu med RFID i en ring, som kan give 
gæsterne nye oplevelser, og Flexteq har 
for en kunde i Aarhus lavet en løsning til 

udlejning af para-
plyer. En RFID chip 
er placeret i hver 
enkelt paraply. „Efter 
samme system som 

på mange parkeringspladser indtaster 
du dine data, når du tager paraplyen i 
stativet. Når du er færdig, sætter du den 
på plads igen, registrerer – og afregner.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Baseret på erfaring og viden skaber Flexteq 

morgendagens løsninger på stort og småt.

  JEG HAVDE FRA START 

ET STORT NETVÆRK, OG 

DET HAR BARE VOKSET 

SIG ENDNU STØRRE

  MULIGHEDERNE 

TÆNDER MIG
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TI TRAVLE ÅR  
MED VIDEN OG KOMPONENTER

Indehaver Flemming Holck Nielsen, Flexteq
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Selvom det er godt og vel et halvt år 
siden, at Martin Sand Thomsen offi-
cielt startede som afdelingsdirektør 
i Vestjysk Bank på Store Voldgade i 
Randers, er det først nu, at han for 
alvor sætter ind med nye tiltag.

„Der har været en travl opstarts-
periode, derfor er det først nu, hvor 
vi har ansat en ekstra erhvervsråd-
giver, at jeg for alvor kan komme i 
gang med at netværke, være opsø-
gende og sætte de projekter i gang, 
som jeg brænder for,“ fortæller han.

Erhverv i nærmiljøet
Vestjysk Bank har haft afdeling i 
Randers i mere end 30 år, så det er 
ikke, fordi banken ikke i forvejen har 
kunder fra det lokale erhvervsliv. 

„Over halvdelen af vores udlån 
er allerede til erhvervskunder, men 
vi vil gerne have flere erhvervskun-
der i og omkring Randers,“ fastslår 
afdelingsdirektøren.

Den 1. september i år er erhvervs-
staben derfor blevet udvidet, da 
den lokale Erik 
Mørck Jensen er 
blevet ansat for 
at tiltrække nye 
erhvervskunder, 
men det nye 
fokus udeluk-
ker ikke private 
kunder.

„Private 
kunder har også stor betydning for 
Vestjysk Bank,“ siger Martin.

Et godt samarbejde
Nærvær, enkelhed og handling er 
bankens tre værdier, og det vil den 
nye direktør gøre brug af i det dag-
lige arbejde med erhvervskunder. 

„Vi skal være tæt på i et tæt sam-
arbejde, hvor vi mødes med dem 
personligt i deres virksomhed. Vi 
ønsker at være en finansiel samar-

bejdspartner, der er nem at komme 
i dialog med. Vi skal kende virk-
somhederne og 
deres dagligdag, 
når de kontakter 
os,“ fortæller 
Martin.

I forbindelse 
med dette nye 
fokus, præsente-
rer Martin et nyt 
koncept, som 
skal gøre samar-
bejdet bedre.

„Det er et nyt erhvervskoncept, 
som vi kalder E+. Konceptet skal 
forenkle den økonomiske hverdag, 
og giver virksomheden og medar-
bejderne nogle ekstra fordele, som 
vi glæder os til at tilbyde erhvervs-
kunderne i Randers og omegn,“ 
fortæller han. 

Golf, heste og fodboldkampe
Martin har længe haft drømmen 
om en dag at skulle have sin egen 

afdeling, og da 
muligheden bød 
sig i Randers, 
tog han gladeligt 
imod den. 

„Jeg startede 
i Vestjysk Bank 
i Hvide Sande, 
hvor jeg er vok-
set op, herefter 

blev jeg ansat i Hadsten og senest 
i Aarhus. Alle steder som erhvervs-
rådgiver – og så har jeg de sidste tre 
år været medarbejdervalgt bestyrel-
sesmedlem i banken,“ siger han.

Martin bor sammen med sin kone 
Charlotte på en landejendom mel-
lem Kongensbro og Grønbæk, hvor 
de har deres islandske heste, som 
en stor del af fritiden går med.

„Hvis man spørger Charlotte, 
hvad min hobby er, så ville 

hun nok svare mit arbejde,“ smiler 
han og fortsætter: „Jeg kan dog 

godt lide at 
spille golf, når 
der er tid til 
det.“

Hestene er 
Charlottes store 
passion, men 
Martin kalder 
det en semi-
hobby for ham.

„Jeg rider 
ikke selv, men 

jeg følger meget med i hendes træ-
ning og konkurrencer, og så kan hun 
ikke selv køre med hestetraileren, 
så hun hænger lidt på mig,“ siger 
han med et smil. 

Fodbold og håndbold har også 
afdelingsdirektørens interesse, og 
han forsøger at se så mange kampe 
på Randers Stadion, som han kan 
nå ved siden af et tidskrævende 
job, en landejendom og kørsel med 
hestetrailer. Liverpool er favorithol-
det, men i Danmark er der også et 
favorithold.

„Jeg holder selvfølgelig med 
Randers,“ afslutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

Der skal mere fokus på erhvervskunder i nærområdet fastslår 

afdelingsdirektør i Vestjysk Bank i Randers Martin Sand Thomsen. 

Et samarbejde med dialog og kendskab skal forme fokusområdet.

  VI SKAL VÆRE TÆT PÅ 

I ET TÆT SAMARBEJDE, 

HVOR VI MØDES MED 

DEM PERSONLIGT I DERES 

VIRKSOMHED

  KONCEPTET 

SKAL FORENKLE DEN 

ØKONOMISKE HVERDAG, 

OG GIVER VIRKSOMHEDEN 

OG MEDARBEJDERNE 

NOGLE EKSTRA FORDELE
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NY DIREKTØR  
VIL FOKUSERE MERE PÅ ERHVERV

Afdelingsdirektør Martin Sand Thomsen, Vestjysk Bank
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Morten Sønderby er ny 

beredskabsdirektør i Randers, 

Favrskov og på Djursland. Han har 

altid været drevet af blå blink, men 

i privaten er han en aktiv familiefar, 

der elsker at følge børnenes 

interesser, og så spiller han ofte 

bold med drengen Laurits i haven i 

Lystrup.

AKTIV 
FAMILIEFAR  
MED BLÅ BLINK I BLODET

Beredskabsdirektør Morten Sønderby Sørensen, Beredskab & Sikkerhed Randers-Favrskov-Djursland
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Han er vant til at arbejde meget. Rigtig meget. Men når 
han så endelig har fri, bruger han al sin tid og energi på 
sine tre børn Cecilia på 15, Laurits på 12 og Rebecca på 
syv år.

„Jeg vil gerne følge mine børn tæt, og det kan jeg 
gennem deres fritidsinteresser. Her kan jeg støtte dem, 
se dem vokse og udvikle sig, og det er virkelig fedt 
som far,“ fortæller han.

Dele sol og vind lige
Morten har været træner for sin søn i den lokale fod-
boldklub i Lystrup i fem år, men 
stoppede for godt to år siden, 
det gjorde han blandt andet for 
at bruge mere tid sammen med 
de to døtre.

„Jeg stoppede for at dele sol 
og vind lige mellem mine tre 
børn. Jeg fløj hjem fra arbejde 
og direkte til to timers træning 
to gange om ugen, plus kampe i weekenderne, så der 
gik meget tid, og mine piger blev lidt forsømt,“ siger 
han, da han sætter sig på den massive træbænk i 
haven. 

Den nye beredskabsdirektør har været gift med 
Johanne siden 2002, og det er meget vigtigt for dem 
begge at bruge fritiden på børnene, når de endelig har 
fri.

„Rebecca går til dans, springgymnastik og svømning, 
Cecilia er spejder, og det har både min kone og jeg selv 
været, da vi var unge, så det følger vi tæt. Så har jeg al-
tid været fodboldinteresseret og brugt mine ungdomsår 
på græsplænen, så jeg er glad for, at Laurits interesse-
rer sig for fodbold. Cecilia både synger og spiller klaver, 
men det har hun helt klart fra moren,“ siger Morten 
med et smil, hvorefter han 
 peger på fodboldmålet i haven.

„Der går heller ikke en uge, 
hvor vi ikke er ude ved målet 
Laurits og jeg, og så spiller vi 
lidt bold, jeg er jo et stort legebarn,“ fortæller han.

Rejser, mountainbike og havemand
Familien Sønderby rejser meget, og de har lige været 
fire uger i USA i sommerferien.

„Børnene har nået en alder, hvor det er lettere at 
rejse, så nu har vi mulighed for at komme ud og opleve 
verden,“ forklarer han. 

Indtil nu har de brugt meget tid i sommerhuset ved 
Vejle Fjord, hvor han selv er født og vokset op. Her 
holder han meget af at cykle i naturen.

„Jeg fik en mountainbike i 40 års fødselsdagsgave 
af min kone. Jeg tror, at mange mænd ønsker sig 
sådan en, når de runder de 40, det er en nem måde at 
få bevæget sig på,“ siger han, hvorefter han tager et 
meget rødt æble fra bakken på havebordet og skærer 
det i stykker. 

„Jeg har hørt, at det er en dårlig æblesæson i år, 
men det gælder ikke her i haven,“ forklarer han. 

Haven står de for at holde sammen hele familien. 
Morten slår græs, Johanne står for blomsterne, og 
æblerne samler de op i fællesskab. 

„I går lavede vi en ordentligt 
portion æblemos sammen med 
børnene. Det er vigtigt for mig, 
at de hjælper til, får pligter og 
at de bliver nogle robuste børn. 
Rebecca elsker at lave mad, og 
græsslåningen er jeg så småt 
begyndt at udlicitere til Laurits,“ 
siger han.

Et arbejde med mening
Når den lune og aktive familiefar er på arbejde, har han 
samme tilgang til det, som han har til familien der-
hjemme. 

„Det giver mening at arbejde med noget, der er så 
vigtigt for borgerne, som en brandbil og ambulancen er. 
Det handler både om at give tryghed og omsorg, men 
det er også de blå blink, jeg altid har været fanget af,“ 
siger han. 

Som ny beredskabsdirektør kommer Morten til at 
have base i Randers, men han vil ikke bruge al sin tid 
her. 

„Jeg har ikke planer om at skulle sidde stille. Jeg skal 
bevæge mig rundt, så jeg også kommer til Djursland og 

Favrskov.“
Han brænder for at arbejde 

med en personalegruppe, der 
ofte sætter livet på spil for at 
hjælpe andre.

„Mange af deltidsbrandmændene eller de frivillige 
brandmænd har et andet hovederhverv – det kan være 
en elektriker, en pædagog eller en bademester – og alle 
kan bidrage med noget forskelligt, når vi er ude. Det er 
en enormt stor styrke, så jeg glæder mig,“ smiler han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

  JEG VIL GERNE FØLGE 

MINE BØRN TÆT, OG DET 

KAN JEG GENNEM DERES 

FRITIDSINTERESSER

  DET HANDLER BÅDE OM AT 

GIVE TRYGHED OG OMSORG
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Alle data er indhentet i perioden 
01.08.2019 - 01.10.2019
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

3B A/S
Regnskabsafslutning 31-3-2019 
Bruttofortjeneste -0,0 (0,3)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,8 (0,9)
Antal ansatte 3

ALLANS GULVBELÆGNING APS
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 4,3 (3,9)
Resultat før skat 2,1 (0,6)
Egenkapital 7,8 (6,0)
Antal ansatte 7

AUTOC A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,5)
Resultat før skat 0,3 (-0,2)
Egenkapital 0,8 (0,6)
Antal ansatte 3

AUTOCENTER ASSENTOFT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 6,4 (6,4)
Resultat før skat 1,5 (1,4)
Egenkapital 14,3 (15,1)
Antal ansatte 7

BB KANTINESERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 2,7 (3,0)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 2,7 (5,4)
Antal ansatte 3

BI-ELL BØRNETØJ APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,1)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 3

BIKE&CO DANMARK APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 1,9 (0,6)
Resultat før skat 0,0 (-1,2)
Egenkapital 1,7 (1,6)
Antal ansatte 4

BILCO A/S RANDERS
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 15,3 (14,3)
Resultat før skat 2,6 (2,8)
Egenkapital 9,4 (7,8)
Antal ansatte 26

BILSYNRANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

BINO A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,3)
Resultat før skat 0,3 (0,6)
Egenkapital 2,2 (2,0)
Antal ansatte 7

BISAR APS
Regnskabsafslutning 31-5-2019 
Bruttofortjeneste -0,1 (-0,0)
Resultat før skat -0,6 (-0,2)
Egenkapital 0,8 (1,4)
Antal ansatte 3

BOGBINDERIET CENTRUM A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,5)
Resultat før skat 1,4 (0,9)
Egenkapital 1,2 (0,1)
Antal ansatte 3

BOJE OG LENTZ APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 4,8 (4,3)
Resultat før skat 0,9 (0,6)
Egenkapital 1,4 (1,1)
Antal ansatte 15

CASPERSEN & KROGH 
ARKITEKTER A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,3)
Resultat før skat 0,5 (0,1)
Egenkapital 0,9 (0,6)
Antal ansatte 3

CIBUZ . MADSTUDIE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 3

CJ MONTAGE APS*
Regnskabsafslutning 28-2-2019 
Bruttofortjeneste 0,9 (2,3)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

DAN DRYER A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 8,3 (7,6)
Resultat før skat 2,5 (1,5)
Egenkapital 2,5 (6,1)
Antal ansatte 12

DANEXPLORE APS*
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 4,1 (5,1)
Resultat før skat -0,7 (1,1)
Egenkapital 1,9 (2,5)
Antal ansatte 15

DANSK FOLIE A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 1,2 (2,3)
Resultat før skat -0,5 (0,4)
Egenkapital 0,1 (0,6)
Antal ansatte 3

DU MILDE APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,3)
Resultat før skat 2,3 (1,5)
Egenkapital 3,2 (1,7)
Antal ansatte 3

EJENDOMSSELSKABET 
VEGEN Å APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 3

ENERSYS A/S*
Regnskabsafslutning 31-3-2019 
Bruttofortjeneste 1,6 (3,6)
Resultat før skat -0,2 (0,8)
Egenkapital 11,8 (12,0)
Antal ansatte 7

ENTRÉ LIVING 
BY BRDR. SØRENSEN MØBLER A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2019 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,5)
Resultat før skat 0,0 (0,4)
Egenkapital 1,4 (1,3)
Antal ansatte 3

ENTREPRENØRFIRMAET PETER 
KRISTENSEN APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,6)
Resultat før skat 0,7 (0,5)
Egenkapital 1,2 (0,7)
Antal ansatte 3

FARSØ STOLEFABRIK APS
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,1)
Resultat før skat 0,8 (0,8)
Egenkapital 2,4 (1,6)
Antal ansatte 7

HAKANS APS*
Regnskabsafslutning 31-3-2019 
Bruttofortjeneste 0,2 (-0,0)
Resultat før skat -0,2 (-0,2)
Egenkapital -0,2 (-0,0)
Antal ansatte 7

HELSTED BAGEREN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 5,5 (5,4)
Resultat før skat 0,4 (0,6)
Egenkapital 0,8 (1,0)
Antal ansatte 35

HELSTED VVS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 11,1 (11,2)
Resultat før skat 2,8 (2,1)
Egenkapital 7,7 (6,3)
Antal ansatte 15

HOLST SHIPPING A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 11,9 (9,6)
Resultat før skat 6,2 (4,5)
Egenkapital 6,8 (7,8)
Antal ansatte 7

IB E.MORTENSEN. A/S. KASTBJERG
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,8 (4,6)
Resultat før skat 0,4 (0,9)
Egenkapital 8,9 (8,6)
Antal ansatte 7

KILDEBERG APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,2)
Resultat før skat 0,8 (0,5)
Egenkapital 0,8 (0,4)
Antal ansatte 7

KORREBORGS EFTF. APS
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 8,5 (6,9)
Resultat før skat 1,6 (0,1)
Egenkapital 1,3 (1,8)
Antal ansatte 15

LARS PEDERSEN FOTO APS
Regnskabsafslutning 31-3-2019 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (-0,2)
Egenkapital -0,8 (-0,8)
Antal ansatte 3

MIDTJYDSK COMPUTER SERVICE 
APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,5)
Resultat før skat 0,8 (0,5)
Egenkapital 0,9 (0,6)
Antal ansatte 3

MILANTA MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,2 (-0,1)
Egenkapital 0,1 (0,3)
Antal ansatte 15

MK ASFERG APS
Regnskabsafslutning 31-3-2019 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,0)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital -0,1 (0,0)
Antal ansatte 15

MOLBERGS EFTF. APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,6)
Resultat før skat 0,6 (0,4)
Egenkapital 0,7 (0,3)
Antal ansatte 3

NATIONAL REVISION 
GODKENDTE REVISORER A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 22,7 (17,1)
Resultat før skat 5,2 (4,7)
Egenkapital 8,2 (7,8)
Antal ansatte 25

O. J. AGENTUR APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,0 (1,9)
Resultat før skat 2,0 (0,9)
Egenkapital 1,7 (0,8)
Antal ansatte 3

RANDERS BYOMNIBUSSER AF 
2002 A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,1)
Egenkapital 1,9 (0,4)
Antal ansatte 3

RANDERS MONTAGE SERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,2 (2,0)
Resultat før skat 1,1 (-0,3)
Egenkapital 1,1 (0,3)
Antal ansatte 3

REVISIONSFIRMAET 
FREDDY RASMUSSEN APS*
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 3

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 
JENS CHRISTIANSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,2)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

SMEDS A/S
Regnskabsafslutning 1-4-2019 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,5)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 2,1 (2,1)
Antal ansatte 3

SMEY DANMARK A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 24,7 (24,6)
Resultat før skat 1,9 (1,7)
Egenkapital 23,6 (22,1)
Antal ansatte 75

TANDLÆGE 
LONE ULLITS CHRISTENSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,0)
Resultat før skat 1,0 (0,5)
Egenkapital 1,1 (1,4)
Antal ansatte 6



www.randersbiz.dk · okt/nov 2019 21Ajour

TANDLÆGE 
MARIE-NOEL ANDERSEN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,9)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,6 (1,1)
Antal ansatte 7

TØMRERMESTER HENNING 
SØNDERGAARDS EFTF. APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 2,1 (0,0)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 3

VENTILATIONSHUSET APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 15,3 (10,7)
Resultat før skat 1,5 (0,5)
Egenkapital 4,3 (4,2)
Antal ansatte 35

WILLIAM LAURSEN 
ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2019 
Bruttofortjeneste 11,1 (10,5)
Resultat før skat 1,5 (0,6)
Egenkapital 19,0 (18,8)
Antal ansatte 15

WILLIAM SKILTE - INSIGN SKILTE APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,4)
Resultat før skat 0,6 (0,4)
Egenkapital 1,0 (0,8)
Antal ansatte 7

Actec vokser på at kapitalisere viden
Efterhånden skal der batterier 
i alt. Fra småbitte batterier 
til kæmpe, specialudviklede 
batteripakker med mange 
tusinde batterienheder, der er 
bygget sammen på kryds og 
tværs. Det kræver specialvi-
den og erfaring at sammen-
sætte den rette batteriløsning 
til en aktuel opgave. Randers-
virksomheden Actec A/S 
er blevet meget bedre til at 
værdisætte medarbejdernes 
kompetencer – og få penge 
for det, når de skal rådgive 
kunderne.

Ikke stærkere end 
det svageste led
Ejerleder Christian Nyborgs 
øjne lyser, når han skal for-
tælle om udviklingen. „Når en 
kunde skal bruge et batteri til 
et konkret formål, aftaler vi 
ofte at lave et analysearbejde 
for det aktuelle behov.
Det kan ofte tage mellem 1/2 
og et år at udvikle løsningen, 
og det får vi synliggjort for 
kunden.
Vi skal sikre optimal levetid 
for kundens batteriløsning, og 
kæden er ikke stærkere end 

det svageste led. Batteripak-
ken må f.eks. ikke blive for 
varm i midten. Vi skal sørge 
for, at hele pakken er lige ak-
tiv i hele levetiden. Det gør vi 
bl.a. via termografi, så vi kan 
se, at varmen er jævnt fordelt. 
Batteriets energi bør bruges 
til strøm, ikke til varme. Vores 
viden om batterier nyder 
vores kunder godt af – og det 
er vi også blevet bedre til at 
få penge for. Den tid er givet 
godt ud, fordi kunden undgår 
problemer i sidste ende.

Også konsulenter
Tidligere handlede det som 
regel „bare“ om at sælge de 
Panasonic-batterier, virk-
somheden har agenturet på 
i Skandinavien. Men Actec 
bliver i dag også brugt som 
konsulenter for andre virksom-
heder, fortæller Christian. „Vi 
sælger også vores ydelser: 
Vi kan f.eks. som uvildige 
eksperter hjælpe med at finde 
ud af, hvilket batteri der er 
bedst til en konkret opgave i 
forhold til batterileverandøren. 
Vi laver bagefter en rapport 
med beslutningsgrundlag til 
virksomheden.“
Tilsvarende kan Actec for 
andre blåstemple og garan-
tere for en sending batte-
rier, der skal flyves afsted 
til en kunde. „Tidens mest 
anvendte batterier af typen 
Lithium-Ion må kun sendes 
som gods på et fly, hvis det 
er opladet til maksimalt 30%. 

Det skal man som afsender 
kunne garantere. Vi får f.eks. 
1.000 batterier ind til test for 
opladningsprocent og giver 
efterfølgende kunden en 
garanti for det.“

Vækst i 
omsætning og indtjening
Sidste år faldt omsætningen 
faktisk, selvom bruttofortjene-
sten steg med godt 3 mio. kr. 
Det skyldes, ifølge Christian, 
salg af flere timer. „Vi bliver 
bedre og bedre til at synlig-
gøre vores kompetencer, og 
det tror jeg, der bliver endnu 
mere behov for fremover. Al-
ligevel forventer jeg stigende 
omsætning, fordi vi med 
vores agentur på Panasonic 
batterier står med en rigtig 
stærk leverandør, der kan 
levere batterier som matcher 
behovene i Skandinavien med 
både varme og kulde.“
Han forventer både stigende 
omsætning og indtjening de 
kommende år. „Vi er med i de 
professionelle opgaver. Vi er 
i dag omkring 25 i Randers. 
De synes allesammen, det 
er skidesjovt at være med 
på den her rejse. Jeg satser 
på, at det går den rigtige vej, 
også næste år. Omsætningen 
vokser, men bruttoavancen 
kommer til at vokse mere,“ 
slutter han optimistisk.
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AC-Tec A/S
Alsvej 5, 8940 Randers SV

Regnskabsafslutning 30-4-2019

Bruttofortjeneste 15,0 (12,9)

Resultat før skat 5,2 (3,4)

Egenkapital 24,0 (21,0)

Antal ansatte 25
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Ejerleder Christian Nyborg, AC-Tec A/S



22 www.randersbiz.dk · okt/nov 2019Ajour

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

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken (foreløbige) efter 
område, alder og køn.
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Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks

Her kan du finde statistik om udviklingen på boligmarkedet de seneste tre år. Vælg din region, landsdel

eller kommune og find den statistik, du skal bruge. Er du journalist og har brug for data, så ring eller skriv til

en af vores pressemedarbejdere, der er klar til at hjælpe dig med at finde de tal, du skal bruge.

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
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
område, du dækker
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

Boligsidens Markedsindeks.
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Confac A/S
Leverandør af betonelementer 
til byggeriet Confac A/S er 
blevet tildelt erhvervsprisen 
Succesvirksomhed 2019 i 
Midtjylland i kategorien Job-
skabelse. Det er Spar Nord og 
BDO, der står bag prisen, og 
vinderen er fundet blandt 200 
succesvirksomheder i Region 
Midtjylland af en jury. 
„Den jobskabelse, vi har 
skabt, er blevet en succes, 
fordi vi er gået efter medar-
bejdere, der er dobbelt så 
dygtige som dem, man ellers 
finder i branchen. Vi har udvik-
let et koncept for ansættelser, 
hvor vi ansætter medarbej-
dere på individuelle vilkår. 
Uanset om man er ufaglært 
eller civilingeniør, har man 
det samme kontraktforhold. 

Derfor har vi ingen mellem-
ledere, og alle medarbejdere 
er medejere af virksomheden, 
da de hvert år får tildelt aktier 
gratis.“ 

Systemcenter Randers
Danske Maskinstationer og 
Entreprenører (DM&E) har 
outsourcet deres Branche-
IT-løsninger til Systemcenter 
Randers, der samtidig har op-
rettet en afdeling i Vejle, hvor 
medarbejderne fra DM&E kan 
fortsætte med at yde en lokal 
support.
„Fokus er fortsat på support 
af økonomisystemerne Micro-
soft Business Central, Dyna-
mics NAV og C5. Via samar-
bejdet med DM&E udbygger 
vi vores forretning med en 
stærk brancheløsning til vores 
produktportefølje. Vi håber i 
fremtiden at blive endnu mere 
synlige i trekantsområdet, og 

vi håber at kunne skabe flere 
arbejdspladser i Vejle,“ fortæl-
ler direktør for Systemcenter 
Randers Anders Bay.

Naturli Foods A/S
På International Food Contest 
på Hi Tech & Industri messen 
i Herning blev Naturli Foods 
A/S hædret for bedste plante-
baserede produkt med deres 
lakridsis. Produktet hedder 
Naturli Liquorice Sweet Bites, 
er plantebaseret og fik ordene 
„lækker, naturlig lakridssmag 
og cremet konsistens af isen“ 
med på vejen.

Estate Randers I/S
Christopher Nørring Lund har 
åbnet Estate Randers på Tron-
holmen sammen med Mikkel 
Johnsen som franchisetagere. 
De to har tidligere arbejdet 
sammen hos Nybolig Bjørn & 
Ankersen, og både Christian 

Bjørn og Thomas Ankersen er 
sammen med de to franchise-
tagere interessenter i Estate 
Randers I/S.

Phoenix Design Aid A/S
Det internationalt design- 
og kommunikationsbureau 
Phoenix Design Aid A/S har 
modtaget DI Randers-Nord-
djurs’ Initiativpris 2019. „De 
er blandt pionererne, når det 
kommer til bæredygtighed, 
og som medlem af UN Global 
Compact ligger det virksom-
heden meget på sinde at 
tage initiativ på området. De 
rapporterer på det såkaldte 
advanced level inden for UN 
Global Compact, og samti-
dig har de integreret FN’s 
verdensmål i deres forret-
ningsstrategi, siger formand 
for DI Randers-Norddjurs, Per 
Hastrup.

http://erhvervsgrunde.randers.dk
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
40829083 Redivivus Polymers ApS ................................01.10.2019
40824898 Aros Stilladser ApS ....................................... 30.09.2019
40822070 T J Entreprise ApS ........................................ 30.09.2019
40819827 Earl ApS ......................................................... 27.09.2019
40815805 MHS Murerfirma ApS ................................... 26.09.2019
40815074 CHM-Byg ApS ............................................... 26.09.2019
40814698 Cafrema Erhverv ApS.................................... 26.09.2019
40810544 DVJ ApS......................................................... 25.09.2019
40805508 Randers Flybrændstof ApS ........................... 23.09.2019
40802827 ByMakers Randers ApS ................................ 23.09.2019
40800433 Randers Street Food ApS ............................. 20.09.2019
40796231 PH Flasker ApS.............................................. 19.09.2019
40788204 Gøje ApS.........................................................17.09.2019
40782532 Betonhus ApS ............................................... 13.09.2019
40778934 Barkowitch ApS ............................................. 12.09.2019
40773061 KRKH Ejendomme ApS ................................ 10.09.2019
40770836 Plinthum ApS ................................................. 09.09.2019
40765573 Rothmann Technologies ApS .......................06.09.2019
40759883 SEM Production ApS ....................................04.09.2019
40755624 KVBA Consulting ApS ................................... 03.09.2019
40752978 Grinden 66-80 Aps ........................................ 02.09.2019
40752889 Grinden 82-96 Aps ........................................ 02.09.2019
40751831 Kondrup&co ApS ........................................... 02.09.2019
40747842 Ønskehjørnet ApS ......................................... 30.08.2019
40747796 Spirituelt Liv ApS ........................................... 30.08.2019
40744924 DJKL ApS ...................................................... 29.08.2019
40744916 Tækkekompagniet ApS ................................. 29.08.2019
40744436 Åstrupvej 34 ApS .......................................... 29.08.2019
40742506 Bach Hansen Ejendomme ApS .................... 28.08.2019
40740260 Howico Administration ApS.......................... 27.08.2019
40738495 Packing Solutions ApS .................................. 27.08.2019
40737162 HTH Randers A/S .......................................... 26.08.2019
40732284 groenneskov baadsgaard ApS ...................... 23.08.2019
40728252 EMS Car Export ApS ..................................... 21.08.2019
40723684 Malermester Mads Kam ApS ....................... 20.08.2019
40715525 Lectus Ejendomme A/S ................................ 16.08.2019
40705805 Sorelle ApS .................................................... 12.08.2019
40702393 BBM Udlejning ApS ......................................09.08.2019
40700293 Skønsmand Benny Kristensen ApS ..............08.08.2019
40699821 BQ ApS ..........................................................08.08.2019
40697934 Tourcare ApS ................................................. 07.08.2019

Selskabsændringer
20388870 EJ RENGØRING ApS ......................................... 02.10.2019 2)
34595356 SØBY MASKINER ApS ......................................01.10.2019 0),

38629905 KEbab House IvS  ...............................................26.09.2019 4)
37994731 Bistrotekets Deli ApS .........................................24.09.2019 3)
36978678 Sportsfabrikken Aarhus ApS .............................. 23.09.2019 1)
38974483 Vinur IVS .............................................................20.09.2019 3)
38799096 IX-DK IVS ............................................................ 18.09.2019 4)
39405083 Skoogs Vinhandel IVS ........................................ 18.09.2019 4)
37063185 Mediabrokr ApS ................................................. 18.09.2019 4)
38237268 Global W Elite IVS .............................................. 18.09.2019 4)
37198080 Travel Tours ApS  ................................................ 18.09.2019 4)
38767941 M. Schøler Automobiler ApS ............................. 17.09.2019 0)
35034714 Bøgebakken 62 ApS ........................................... 16.09.2019 1)
39201933 Tegnestuen CSEM IVS ....................................... 11.09.2019 4)
40203052 TXS IVS  .............................................................. 11.09.2019 4)
38026380 Villa Jensen IVS  ................................................. 11.09.2019 2)
38869574 TobeU IVS  .......................................................... 11.09.2019 2)
39458896 Wing Global ApS ................................................09.09.2019 4)
37615439 Walk In Collection ApS .......................................09.09.2019 4)
31486599 RISHØJ BYG ApS ..............................................09.09.2019  4)
36543574 P.D. BYG ApS ....................................................09.09.2019  4)
37365246 Media Workz ApS .............................................09.09.2019  4)
37292281 Bykroen IVS ........................................................09.09.2019 4)
35818022 VORUP BLIK & VVS ApS ...................................09.09.2019 4)
38488872 Healthy Life & Kids IVS ......................................06.09.2019 4)
36893540 BMA Svejs & Montage ApS ...............................06.09.2019 4)
37634808 CREPES-AWAY IVS............................................06.09.2019 4)
38115650 M & N Randers ApS ...........................................06.09.2019 4)
38116258 Brdr. Randers Byg ApS ......................................06.09.2019 4)
37101672 Østjydsk Byggeteknik ApS ................................06.09.2019 4)
36909986 gimport IVS .........................................................06.09.2019 4)
32318630 HL HANDEL ApS ................................................05.09.2019 3)
38432907 jg-food ivs  ..........................................................04.09.2019 2)
39440911 Randers Bil Håndvask IVS ..................................30.08.2019 0)
39987864 Ejendomsselskabet TPS ApS ............................30.08.2019 2)
33041098 Datoselskabet HVMT A/S ..................................30.08.2019 2)
38802712 TA Marketing IVS ...............................................26.08.2019 4)
34484627 nord-danmark A/S ..............................................26.08.2019 4)
38805479 R.H. Udlejning & Service IVS .............................25.08.2019 0)
39018810 Kærby Blomster IVS ...........................................25.08.2019 0)
39120380 By Tine Kust ApS ................................................25.08.2019 0)
39395975 HUSET1E Danmark ApS ....................................25.08.2019 0)
39155257 MyPretium IVS ...................................................24.08.2019 0)
39508990 Heltsimpelt.dk IVS .............................................24.08.2019 0)
38862804 Dansk Tømrer Bygg IVS .....................................24.08.2019 0)
40056203 PH Adventures IVS .............................................24.08.2019 0)
38791060 Dao Sportsmassage IVS ....................................24.08.2019 0)
39808757 Webshop Bureau IVS .........................................23.08.2019 0)
39495740 Juellunds Skytte Service/ IVS............................23.08.2019 0)
39029952 Nygaard og Iversen IVS ......................................22.08.2019 0)
38955241 Msc contractor IVS .............................................22.08.2019 0)

39314061 TL SHOP ApS .....................................................22.08.2019 0)
39204940 PAJ Construction IVS .........................................22.08.2019 0)
39611708 FBCManpower IVS.............................................22.08.2019 0)
38448609 Tandlæge Mie Schøler ApS ................................22.08.2019 3)
31584965 PSE PROPERTIES ApS  .....................................22.08.2019 2)
39462133 Juul‘s Multi Service IVS ..................................... 21.08.2019 0)
36486651 NOBICAN IVS ..................................................... 21.08.2019 2)
34049432 BIA´S ApS  .......................................................... 21.08.2019 2)
37327379 Nordic Inwood ApS ............................................20.08.2019 0)
38416235 Platinum Quality Lifeworks Association ApS ....20.08.2019 0)
38389408 gittep IVS ............................................................20.08.2019 0)
38219847 Innovation Care IVS ............................................20.08.2019 0)
37365815 DESIGNHUSE IVS .............................................. 19.08.2019 0)
37375446 A Buaket ApS...................................................... 19.08.2019 0)
32312306 PROV INTERNATIONAL DENMARK ApS ......... 19.08.2019 0)
36710322 T K Malerfirma ApS ............................................ 19.08.2019 0)
36924942 T Buaket Industri ApS ........................................ 19.08.2019 0)
38573217 Kapow Brand Building IVS ................................. 19.08.2019 0)
38605348 JJ Mink ApS ....................................................... 19.08.2019 0)
26654122 LYSNINGENTO ApS ........................................... 18.08.2019 2)
39470632 Call-out ApS  ...................................................... 18.08.2019 2)
39209462 MT Maler service IVS ........................................ 18.08.2019 2)
38148370 Malerfirma Brdr Asllanaj IVS ..............................16.08.2019 0)
27518923 E/S TJØRNEVEJ 4 ApS  .....................................16.08.2019 0)
37350036 Brugtbyggemarked.dk IVS .................................16.08.2019 0)
39267322 BW-Uggelhuse IVS ............................................16.08.2019 0)
38231804 IAS INT IVS  ........................................................ 16.08.2019 4)
29612234 Byggeselskabet af 1-4-16 ApS .......................... 16.08.2019 4)
29605084 BUNDGAARD NYBYG & MONTAGE ApS 1 .......6.08.2019 4)
15139498 Ejendomsselskabet Stevnstrup ApS  ................ 16.08.2019 2)
37615439 Walk In Collection ApS  .......................................... 16.08.2019
38435906 Clinique Beautiful Balance Lasershop ApS ....... 14.08.2019 0)
37950793 AP1902 IVS ........................................................ 14.08.2019 0)
37449164 NOBICALL IVS ................................................... 14.08.2019 0)
38560875 LS 2017 IVS ........................................................ 14.08.2019 0)
38251430 Kids Rescue IVS ................................................. 14.08.2019 0)
36415630 ALL Virkus IVS .................................................... 14.08.2019 0)
37198080 Travel Tours ApS ................................................. 13.08.2019 0)
34050570 Jysk Vikarservice, Randers ApS ........................ 13.08.2019 1)
35477535 AROKKO ApS ..................................................... 13.08.2019 3)
31268311 4XLARSEN ApS ................................................. 13.08.2019 3) 
15719486 HELSTED SPECIAL RENGØRING ApS ............13.08.2019 0),
30495667 MOBIL-S ApS ..................................................... 12.08.2019 3)
38537776 RESPECT clothing IVS  ...................................... 07.08.2019 4)
38164899 Skifter Development ApS .................................. 07.08.2019 4)
81186111 HB ENERGI ApS .................................................06.08.2019 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.

Verdo A/S
Jakob Flyvbjerg Christensen 
(47) tiltræder ved årsskiftet 
som administrerende direktør 
for Verdo. Han har siden 2014 
været CEO hos Aarhus Havn. 
„Jeg har haft en fantastisk tid 
hos Aarhus Havn, men min 
interesse for jobbet hos Verdo 
blev skærpet, da vi for alvor 
kom i dialog. Jeg vil være 
med til at genskabe tilliden, 
troværdigheden og roen om-
kring Verdo hos alle interes-
senter, så medarbejderne og 
borgerne med stolthed kan 
spejle sig i en af områdets 
største virksomheder. Verdo 
er som Aarhus Havn en kom-
merciel, men politisk reguleret 
virksomhed, og diversiteten 
mellem det regulerede og de 
mere kommercielle områder 
er et udfordrende, men spæn-
dende område at arbejde 
i,“ udtaler Jakob Flyvbjerg 
Christensen.

Tidsrejsen
Formidlingssamarbejdet 
mellem Randers Regnskov, 
Museum Østjylland og Ran-
ders Kommune „Tidsrejsen“ 

har ansat Anders Bloksgaard 
Rathe som projektkoordinator. 
Anders er cand.mag. i historie 
og kommer fra en stilling 
på Vardeegnens museer, 
ligesom han har en baggrund 
som naturvejleder.

HTH Køkkener 
Anders Christensen (35) 
er blevet franchisetager og 
ejerleder af HTH Køkkener 
på Marsvej. Samtidig har han 
optaget Morten Olesen (40) 
og Alex Eriksen Ahrenkiel (39) 
som partnere.

Dansk Hestevæddeløb ApS
Morten Arnesen er tiltrådt 
som administrerende direktør 
for Dansk Hestevæddeløb 
ApS med hovedkontor i Char-
lottenlund og afdelingskontor 
i Aarhus. Morten kommer fra 
en stilling som kommerciel 
chef i Randers FC.
 

Iværksætternetværk
23. oktober kl. 19:00-21:00, Erhverv 
Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV.

Skal du med i et netværk for 
iværksættere, der alle er i gang med 
eller skal til at starte deres egen 
virksomhed? 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.
Det er en fantastisk mulighed for dig, 
som er ny i iværksætterverdenen, her 
får du nemlig muligheden for at snakke 
med andre, som er i præcis samme 
situation som dig. 
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers,  
tsj@erhvervranders.dk, senest 23.10

Rådgivernetværk - undgå stress
25. oktober kl. 07:30-09:30, 
Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 
1, 8960 Randers SØ.
Hvordan undgår vi stress? Rådgiver-
netværket er for rådgivere inden for alle 
brancher fra de klassiske advokater, 
revisorer og bankfolk til konsulenter 
inden for it-, markedsføring, økonomi 
eller noget helt andet.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers,  
tsj@erhvervranders.dk, senest 24.10

Rådgivernetværk - Digitalisering
18. november kl. 07:30-09:30, Kvist & 
Jensen, Tronholmen 3, 8960 Randers 
SØ.
Hør om digitalisering inden for 
regnskab og bogholderi, samt hvad 
erhvervslivet efterspørger fremadrettet 
på både digitalisering og mht. ledelse.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers,  
tsj@erhvervranders.dk, senest 17.11.

HR Netværket – Arbejdsglæde
26. november kl. 08:30-11:00, 
FysioDanmark Randers, Niels Brocks 

Gade 12, 4., 8900 Randers.
Denne formiddag skal vi høre en smule 
om Arbejdsglæde - Vi har jo flere 
arbejdslystkonsulenter i netværket. 
Vi skal også se på tiltaget fra en 
virksomheds side - hvad har de fået ud 
af at bruge det? Formiddag bruges på 
at blive klogere på arbejdsglæde -  hvor 
vi komme lidt i dybden med, hvordan 
det kan bruges i virksomheden. 
Det bliver gennem vidensdeling og 
sparring. Vi bruger hinandens erfaring 
og kompetencer. 
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers,  
tsj@erhvervranders.dk, senest 24.11. 
kl. 11:30.

Iværksætternetværk
11. december kl. 19:0-21:00, Erhverv 
Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV.
Se omtale lign. arr. 23. oktober.
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers,  
tsj@erhvervranders.dk, senest 11.12.

Julenetværk
17. december 2019 kl. 18:00-21:00, 
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31, 
8920 Randers NV.
Denne aften inviteres alle Erhverv 
Randers‘ Netværk, samt mentorer til 
julearrangement. Her er mulighed for 
at møde nye mennesker, opbygge og 
pleje relationer i uformelle rammer. 
For at toppe den gode stemning, 
laver vi pakkespil - så medbring en 
lille ting, som evt. repræsenterer din 
virksomhed.
Egenbetalingen dækker al forplejning, 
og drikkevarer til arrangementet. 
Arr./info/tilm.: Erhverv Randers,  
tsj@erhvervranders.dk, senest 13.12. 
kl. 09:00.



http://www.toyota-randers.dk
http://www.toyota-grenaa.dk

