
HELLE MØLLER ALBRECHT:  
HELLE GIK FRA BOWLING  

TIL GOLFBANEN

www.randersbiz.dk · december 2019

ERHVERVSSERVICE 
Vi står klar til at hjælpe dig videre

Hverdage 8:00-15:00 på 8915 1600

TAG PÅ  
EFTERUDDANNELSE 

Ring på telefon 7011 1010

SIGNE  

EKSPORTERER 
BABYSLYNGER  
FRA NEPAL TIL EUROPA

ALLE I HUSET  
SKAL KENDE  

VORES  
GRUNDTANKE
VI KIGGEDE  
HOVEDSAGELIGT  
SYDPÅ, MEN  

FALDT OVER  
RANDERS
BOLIGMARKEDET  
RYKKER  
I RANDERS

BILEN&BOSSEN:  
HAR ALDRIG KØRT  
ANDET END  

MERCEDES

https://tradium.dk/voksen-og-efteruddannelse/?utm_source=RandersBiz&utm_medium=banner&utm_campaign=RM-efteruddannelse


2 www.randersbiz.dk · december 2019

Skal du have ny varevogn,  
maskiner eller andet 
driftsmateriel?
Brug Djurslands Bank Leasing
Her får du leasing direkte via din bank, og i tæt dialog  
med din rådgiver finder du den løsning, der passer  
bedst til dig og din virksomhed.

 − Ingen stempel- eller tinglysningsomkostninger
 − Ingen momsudlæg ved anskaffelse
 − Den månedlige ydelse er fuldt fradragsberettiget

Kontakt os hvis du vil vide mere.
www.djurslandsbank.dk/leasing

Nogle virksomheder sletter opslag 
på deres virksomhedssider på 
Facebook. Det er især ved:
Konkurrenceopslag, når vinderen 
er fundet. Servicemeddelelser, 
som ikke længere er gældende. 
Jobopslag, hvor stillingerne er 
blevet besatte.

Men, hvis ikke opslagene gør 
nogen direkte skade ved at blive 
stående, så bør de ikke slettes. 
Det er der én simpel grund til: 
Gamle opslag er nyttig viden til 
fremtidige opslag. 

Der ligger viden begravet
For hvert opslag, du laver, får du 
vigtig viden til alle dine fremtidige 
opslag. Specielt når det gælder 
jobopslag og servicemeddelelser.

Du får nemlig en database over 
opslag, der virker og ikke virker – 
måske en type billeder, videoer el-

ler links fungerer bedre end andre, 
måske den ene overskrift er bedre 
end den anden.

Det gør dig stærkere i din fremti-
dige dialog, og det vil gøre dine 
opslag mere populære.

Opdatér i stedet for at slette
Så, i stedet for at slette opslagene 
kan du opdatere dem. Det er også 
en god service til dine følgere, der 
ikke forgæves skal lede efter et 
attraktivt jobopslag eller konkur-
rence.

Når du har fundet vinderen 
af din konkurrence, tilføjer du: 
Konkurrencen er slut! De heldige 
vindere er kontaktet.

Når du har fået en stilling besat, 
skriver du: Vi er glade for at kunne 
meddele, at stillingen er besat.

Når servicemeddelelsen udlø-
ber, fortæller du: Vi løste udfor-

dringen med vores hurtige team. 
Alt kører nu igen planmæssigt.

Du har også mulighed for at 
skjule opslag fra din tidslinje. Så 
dukker de ikke frem, når man 
scroller ned gennem din virksom-
hedsside, men du kan stadig se 
dem i dine data.

Af Louise Laustsen, digital medierådgiver, 
Mercatus Reklamebureau, www.mercatus.dk

SLET IKKE OPSLAG PÅ FACEBOOK
KLUMME – KOMMUNIKATION

https://www.djurslandsbank.dk/leasing
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SIGNE  

EKSPORTERER BABYSLYNGER  
FRA NEPAL TIL EUROPASigne Persdatter, Löft
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På anden sal i en kontorbygning 
midt i Randers sidder 37-årige Signe 
Persdatter omgivet af flotte stoffer 
og stofprøver. Til foråret er det tre år 
siden, at hun startede virksomheden 
Löft, der producerer babyslynger. Et 
produkt, som hun selv manglede, da 
hun blev mor for tredje gang.

„Jeg havde set kvinder bruge 
slynger, men det hører oprinde-
ligt hippiekulturen til, hvor de er 
lavet i skrigende turkis og pang-
orange, som overhovedet ikke er 
mig,“ forklarer hun og peger på 

sine sorte bukser og hvide 
skjorte.

„Jeg skabte derfor 
en nordisk designstil 
i sorte, hvide og grå 
nuancer, og så er det 

vigtigt for mig, at de 
bliver produceret 

af kvinder i 
Nepal,“ 

siger 
hun.

Selvstændig med små børn
Da Signe var 19 år gammel rejste 
hun til Nepal for at undervise i 
engelsk. Her fik hun øjnene op for, 
hvor forkælede 
vi er i Danmark.

„Her kom jeg 
og skulle reali-
sere mig selv, 
men jeg mødte 
de her jævn-
aldrene kvin-
der, der allerede havde børn, var i 
tvangsægteskaber og var afhængige 
af deres mænd,“ fortæller hun. 

På grund af den skræmmende 
opvågning, var Signe allerede her 
klar over, at hun engang langt ude i 
fremtiden ville gøre noget på det her 
område.

„Jeg tænkte, at det var et projekt, 
jeg skulle arbejde med, når børnene 
var blevet store og flyttet hjemme-
fra,“ siger hun. 

Men planen ændrede sig, da hun 
stod med tre børn under seks år, 
som havde ørebetændelse og skold-
kopper på skift.

„Så sprang jeg ud i det. At være 
selvstændig gør mig mere fleksibel, 
da jeg ikke er 
bundet til et 
kontor fra otte 
til 16 hver dag, 
men kan svare 
på mails om 
aftenen, når 
børnene sover,“ 
forklarer Signe.

Løfter med Löft
Navnet „Löft“ valgte Signe at kalde 
virksomheden, fordi det har en 
dobbelt betydning.

„Det er slynger, der løfter 
barnet, men samtidig er produk-
tionen også med til at løfte de 
fattige kvinder i Nepal,“ forklarer 
hun.

Virksomheden tæller én 
ansat for det østeuropæiske 
marked, ti-15 ansatte i Nepal, 
som primært er kvinder, og 
Signe selv i Danmark.

„Og så får vi hjælp fra 
nogle dygtige syerske nede 

på det sociale værested Lakridsen 
her i Randers. De hjælper med at 
sy labels på, laver tilretninger eller 
skifter ringe i slyngerne,“ fortæller 

hun.
Signe forkla-

rer, at det kun 
er 30% af Löfts 
marked, der 
er i Danmark, 
mens resten er i 
udlandet.

„Danmark har et lille marked for 
et nicheprodukt som babyslynger. 
Så jeg eksporterer til det meste af 
Europa, og vi er både online og i 
butikker. Derfor er hjemmesiden på 
engelsk, priserne i euro og der er fri 
fragt i hele verden.“

Sender slynger på turné
Et andet tiltag, der får Signes 
slynger til at blive eftertragtede i 
udlandet, er, at hun sender dem på 
turné. 

„Mange skriver til mig, fordi de 
gerne vil prøve dem, og så sender 
jeg nogen stykker af sted på turné, 
så de kan prøve dem af. Det eneste, 
de så skal betale er porto, når de 

sender den 
videre, og så 
skriver mange 
efterfølgende 
for at købe en 
ny slynge, fordi 
de er blevet så 
glade for den.“

Signe oplever, 
at salget i udlandet er nemmere, 
da de ikke er så krævende og har 
mindre fokus på det perfekte.

„Danskere er generelt meget 
kræsne, vi vil gerne have noget unikt 
og håndlavet, men det skal samti-
dig ligne noget, der er lavet på en 
maskine uden fejl,“ smiler Signe, og 
kender det fra sig selv.

„Vi skal bare lære at holde af det 
unikke. Hvis man bestiller to slynger 
hos mig, så er de ikke ens,“ afslut-
ter hun.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

SIGNE  

EKSPORTERER BABYSLYNGER  
FRA NEPAL TIL EUROPA

Det er vigtigt for Signe Persdatter, at der er en sammenhæng mellem 

økonomisk overskud, og at hun samtidig hjælper fattige kvinder i Nepal, når 

hun eksporterer babyslynger fra virksomheden Löft i Randers, som hun ser 

som sit fjerde barn. 

  HJEMMESIDEN ER PÅ 

ENGELSK, PRISERNE I EURO 

OG DER ER FRI FRAGT I 

HELE VERDEN

  MANGE SKRIVER TIL 
MIG, FORDI DE GERNE 
VIL PRØVE DEM, OG SÅ 
SENDER JEG NOGEN STYK
KER AF STED PÅ TURNÉ
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ALLE I HUSET SKAL KENDE 

VORES GRUNDTANKE

Direktør Lars Kristensen, Thortrans Randers A/S
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„Vi startede med at gøre vores eget 
lastvognværksted til et 0-energi 
værksted,“ fortæller direktør Lars 
Kristensen fra Thortrans Randers 
A/S, der ejer og driver virksomhe-
den sammen 
med sin bror 
Henrik Kristen-
sen. „Mange 
tænkte, vi var 
lidt tossede, for 
der var ikke fokus på bæredygtig-
hed dengang,“ husker han. Senere 
fulgte en proces med at nedbringe 
el-, varme- og vandforbrug i alle 
selskabets bygninger.

Fyldt returgods
Med 120 lastbiler og en del store 
varevogne, der især suser rundt i 
Danmark, Sverige, Norge og Fin-
land, er der meget at holde styr på. 
„Vi har lavet vores egen IT platform, 
hvor vi kan følge fyldningsgraden på 
de enkelte biler, for det er klart, at 
det har meget stor effekt på vores 
miljøbelastning, at bilerne ikke kører 
halvtomme retur. Kapaciteten skal 
udnyttes så godt som muligt.“ 

Disponeringsværktøjet skaber et 
internt overblik over kapaciteten, og 
der er klarhed over, hvor det enkelte 
køretøjer befinder sig. „Det har flyttet 
store godsmængder internt. Hvis en 
bil læsser i et givet område, kan vi se, 
om der er andet gods i nærheden, der 
kan komme med. Vi kan planlægge 
kørslen og for eksempel køre lidt 
sydpå for at støde til et andet læs, 
der er på vej nordpå, og på den måde 
spare både brændsel og tid.“

En sidegevinst ved systemet er, at 
det automatisk adviserer kunderne 
online, hvis der sker ændringer i 
leveringstidspunktet. „En stor del 
af vores forretning er kørsel med 

møbler, der 
bringes direkte 
til forbrugerne, 
og med 2.000 
privatleveringer i 
døgnet, betyder 

dialogen med slutkunderne meget.“ 
Platformen indbragte i 2018 prisen 
Danish Transport Awards.

Chaufførerne er med
Alle køretøjer er online og deres 
forbrug registreres. Resultaterne 
offentliggøres hver uge og alle 190 
ansatte i kørslen har hver deres 
konto. 

„Alle skal kun bruge vores plat-
form og samtlige biler er udstyret 
med en tablet 
for at gøre det 
nemt. Og så gør 
vi rigtig meget 
for at informere 
både internt og 
eksternt, fordi 
det er vigtigt, at 
alle i huset skal 
kende grundtanken om bæredyg-
tighed,“ fortsætter Lars, der også 
mener, at der helt generelt er stor 
sympati for deres miljøagenda. 

„Vi har en række interne lukkede 
grupper på de sociale medier og pit-
cher med små interne foldere. Det 
giver luft under vingerne, og vi kan 
mærke vores kommunikation virker.“

Det gælder også, når der skal 
rekruteres nye medarbejdere. „Der 
er en ny generation på arbejdsmar-
kedet, som vi rammer med social 
branding. Sidst fik vi en storm af 
henvendelser, da vi opslog et job 
på Facebook, for det blev set af 
58.000.“

FSC certificeret
Thortrans producerer selv en række 
produkter af træ, der tidligere var 
rent affald. „Mange træpaller får nyt 
liv, når de ikke længere er anven-
delige, fordi vi omdanner dem til 
fx havetræflis. Det er FSC Recycel 
certificeret, fordi det genanvendte 
træ ikke indeholder svampesporer, 
da det allerede er varmebehandlet.“

Et andet tiltag er stiftelsen af 
GMAF Fonden. „Det forventer vi os 
meget af og fonden skal bidrage til 
en øget cirkulær og sporbar gen-

anvendelse af 
blandt andet 
plastik.“

På persona-
lefronten er der 
også fokus på at 
udvise sam-
fundssind. Virk-
somheden fik i 

2017 Randers Kommunes CSR pris 
og har været medstifter af Goggs 
Fonden Randers, der driver gen-
brugsbutikken Finderiet. „Gennem 
årene har vi haft mange i forskellige 
slags aktivering, og lige nu har vi syv 
ansat i fleksjob,“ slutter Lars.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

ALLE I HUSET SKAL KENDE 

VORES GRUNDTANKE

I over ti år har Thortrans A/S arbejdet med at gøre tingene 

bæredygtigt. Det understøttes kraftigt af en internt IT platform 

og fokus på kommunikation.

  KAPACITETEN SKAL 
UDNYTTES SÅ GODT SOM 
MULIGT

  DER ER EN NY 
GENERATION PÅ 
ARBEJDSMARKEDET, SOM 
VI RAMMER MED SOCIAL 
BRANDING
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De gamle lokaler på Fiskerivej i Aar-
hus var blevet for små, og i takt med 
at byen flyttede ned på havnen, 
var alting blevet mere besværligt. 
„Vi havde solgt 
vores gamle 
domicil til Mo-
gens de Linde 
og efterfølgende 
lejet os ind,“ 
husker administrerende og teknisk 
direktør Søren Rasmussen. „Der 
skød lejligheder og caféer op i 
området og vi havde behov for mere 
plads. Lokalerne var allerede udvidet 
et par gange med knopskydninger, 
og vores forhold var ikke længere 
hensigtsmæssige.“

Økonomisk attraktivt
Selv om virksomheden, der opbyg-
ger og servicerer dieselmotorer til 

maritime kunder i hele verden, i 
starten søgte efter lokaler syd for 
Aarhus, faldt de over den tomme 
bygning på Nikkelvej i Randers, der 

tidligere havde 
fungeret som 
lager for Krifa.

„Det var en 
tom skal og 
det betød, at vi 

kunne indrette det, som vi ville have 
det,“ fortsætter Søren og fortæl-
ler, at det var meget økonomisk 
fordelagtigt. „Vi startede med at 
bo til leje, og kvadratmeterprisen lå 
på en trediedel af det, vi kom fra.“ 
Derudover betød nærheden til E45 
også rigtig meget.

Tilfredsheden er til at få øje på, el-
ler som Søren udtrykker det: „Vi har 
lige købt bygningerne, så vi bliver 
her.“ 

Alle flyttede med
De samtlige godt 60 medarbejdere, 
der havde Aarhus som base, ryk-
kede med til Randers. „For mange 
er køretiden på grund af infrastruktu-
ren kortere end den var til havnen i 
Aarhus. Jeg bor selv i Skanderborg, 
og det er i dag hurtigere for mig, at 
komme på arbejde.“

Søren fortæller at Nordhavn har 
et rigtig godt image i branchen og at 
ancienniteten blandt medarbejderne 
er ekstrem høj.

„I dag er vi blevet markant mere 
effektive, især fordi vores lokaler er 
rationelt indrettet efter vores behov. 
Reelt har vi halveret vores produkti-
onstid og er i dag 40 medarbejdere, 
hvoraf de 15 er kørende service-
montører.“ Kørende er nok en for-
enkling, for nærheden til lufthavne 
med internationale forbindelser er 

VI KIGGEDE HOVEDSAGELIGT SYDPÅ, MEN  

FALDT OVER RANDERS

  KVADRATMETERPRISEN 
LÅ PÅ EN TREDIEDEL AF 
DET, VI KOM FRA

Administrerende og teknisk direktør Søren Rasmussen, Nordhavn A/S
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også et væsentligt parameter for 
dem. „Det er vigtig med højst tre 
kvarter til lufthavnen.“

Fleksibel kommune
„Da vi flyttede hertil, blev vi mødt 
af en meget fleksibel kommune, 
der var samarbejdsvillig og hurtige 
til at reagere på vores ønsker.“ En 
stor transformer 
fra dengang 
Randersbøren 
producerede i lo-
kalerne, var pla-
ceret midt i en 
af hallerne. Den 
var voldsomt i 
vejen og vores anmodning om at få 
den flyttet ud, blev sagsbehandlet 
på under en uge,“ forsætter Søren. 
„De har handlet ekstremt hurtigt, 
og det er generelt det billede, vi har 

set og oplevet.“ Også de lovpligtige 
miljøeftersyn roser han. „Det kører 
faktisk efter en snor, og vi er glade 
for at være kommet til at bo i et 
industrikvarter, hvor vi ikke generer 
nogen, når vi for eksempel testkører 
vores motorer.“

I forhold til de kunder, der kom-
mer på besøg for at se en testkørsel 

er det nemt at 
finde lokal over-
natning til, og 
som Søren siger, 
„Randers er ikke 
en spøgelsesby, 
og der er altid 
noget at se.“

Underleverandører  
lige om hjørnet
Hvor det tidligere var en prøvelse 
at få varer afhentet og leveret af 

lastbiler, bor flere af underleverandø-
rerne i dag lige rund om hjørnet. „Vi 
får renoveret en del komponenter 
af andre Randersvirksomheder og 
får produceret eksempelvis bund-
rammer til motorerne.“ Nærheden 
betyder, at det kun tager ti minutter 
at flytte godset med en truck.

„Hånden på hjertet, så har det 
været en succeshistorie at flytte 
herop, vi er faldet godt til og har en 
god dialog med mange andre lokale 
virksomheder.“

At de er faldet til ses også på året 
julefrokost. „De første par år holdt vi 
fast i Rådhuscaféen i Aarhus, men 
nu foregår det i Randers,“ smiler 
Søren.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Det er næsten ti år siden Nordhavn A/S rykkede teltpælene 

op fra Aarhus Havn og flyttede til Randers. Det har de ikke 

fortrudt.

  HÅNDEN PÅ HJERTET, 

SÅ HAR DET VÆRET EN 

SUCCESHISTORIE AT 

FLYTTE HEROP
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John ser meget positivt på udviklin-
gen i Randers og er også selv aktiv 
som bygherre på flere lokale bolig-
projekter. „De lokale håndværkere 
har masser at se til, og det vil de 
også som minimum have de næste 
to-tre år. Med det her renteniveau 
er der mange, der har råd til en ny 
bolig, for huslejen bliver fornuftig, 
uanset om man ejer eller lejer.“

Han mener, at væksten kommer 
til at ske på begge sider af motor-
vejen. Selvfølgelig mere boligbyg-
geri, men også erhvervsbyggeri. 
„Der kommer til at ske en masse i 
Randers Syd og Helsted-området. 
Den jord, der ligger tæt på motor-
vejen, bliver attraktiv i fremtiden, for 
logistik kommer til at betyde mere 
og mere fremover, så det både er 
nemt at komme til og fra arbejde og 
indkøb.“

Byg rigtigt til seniorerne
Der bliver flere seniorer i Randers. 
De fleste af dem har råd til at vælge 
en bolig, der passer perfekt til deres 
ønske-seniortilværelse. Mange 
tænker det som deres sidste bolig, 
og så skal den bare være rigtig, 
forklarer John.

„Det er vigtigt, at man tænker 
fællesskab, livskvalitet og tryghed 
ind i byggeriet. 
Der skal være 
gode mulighe-
der for udeliv 
næsten hele året 
med lukket altan 
eller lille have. 
Der skal være 
tænkt kvadrat-
metre til fælles 
opholdsrum og 
fælles spiserum 
med køkken. Der skal være fælles 
depotrum til for eksempel værktøj 
og havemaskiner. Man skal have 
mulighed for at være med i fælles-

skabet og den tryghed, det giver, 
men også for at være sig selv.

I bebyggel-
sen skal man 
etablere tre til 
fem rigtig gode 
værelser, som 
børn og børne-
børn kan bruge, 
når de kommer 
på besøg. Men i 
selve boligen er 
100 kvadratme-
ter rigeligt, bare 
man kan benytte 
ekstra værelser i bebyggelsen.“

Mange af de seniorboliger, der 
bliver bygget lige nu, ligger både 
forkert, er for store og er ikke rigtigt 
indrettede, hvis man spørger ejen-
domsmægleren direkte.

Tænk mere logistik  
i byudviklingen
Hvad kan vi undgå at placere i 
midtbyen i Randers i fremtiden? For 
John Frandsen er det logisk at rykke 
eksempelvis alle erhvervsskoler og 
håndværkerskoler med masser af 
unge mennesker ud af byen til et 
område, hvor det er nemt at komme 
til og fra. „Tag nu Boxen i Herning. 
Her er det ekstremt nemt at komme 

til og fra. Du er 
på motorvejen 
på to minutter. 
Vi skal sørge 
for endnu bedre 
forbindelser 
til Aarhus, og 
Letbanen kom-
mer til at betyde 
rigtig meget på 
sigt.“

Til gengæld 
vil John gøre plads til flere seniorer 
i midtbyen. De vil gerne bo centralt, 
så de har nemt ved at bevæge sig 
rundt.

Sommerhusmarkedet i fuld gang
Det bedste lige nu er ifølge John 

sommerhus-
markedet, som 
der er rigtig godt 
gang i. Især 
på Djursland, 
hvor en hel del 
randrusianere 
har sommer-
hus, bliver der 
handlet mange 
sommerhuse 
igen efter nogle 
år, hvor salget 

har været afdæmpet.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

BOLIGMARKEDET RYKKER I RANDERS

  DE LOKALE 

HÅNDVÆRKERE HAR 

MASSER AT SE TIL, OG 

DET VIL DE OGSÅ SOM 

MINIMUM HAVE DE NÆSTE 

TOTRE ÅR

  VI SKAL SØRGE 

FOR ENDNU BEDRE 

FORBINDELSER TIL 

AARHUS, OG LETBANEN 

KOMMER TIL AT BETYDE 

RIGTIG MEGET PÅ SIGT
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Ifølge ejendomsmægler John Frandsen er boligmarkedet nu for 

alvor kommet til både provinsen og Randers. Der bliver sat rigtig 

meget nybyggeri i gang, og efterspørgslen er stor, især blandt 

seniorer.

BOLIGMARKEDET RYKKER I RANDERS

Tredje f.v. ejerleder John Frandsen, Ejendomsmælgerfirmaet John Frandsen A/S



12 Bilen & Bossen

Da Niels Åge Svensson sammen 
med sin bror overtog vognmands-
forretningen efter deres far i 1970, 
fulgte der en Mercedes Benz 312 
med. „I alle årene har der været den 
kendte Mercedes stjerne forrest på 
vores lastbiler,“ fortæller tidligere 
vognmand Niels Åge Svensson. 
„Den var ikke til at slide op. De an-
dre mærker kunne ikke holde til det 
hårde arbejde.“ Med årene blev den 
gamle slider skiftet ud med en nyere 
model, men der sad stadig en no-
stalgisk flig af 312‘eren i Niels Åge. 
„Vores biler blev større og større og 
fik firhjulstræk,“ husker han.

Især i farens tid var kørsel med 
tømmer fra Djurslands skove en stor 
del af levebrødet. „Jeg havde stadig 
den gamle langtømmervogn, der 
var monteret med et helt specielt 
spil fra Indslev Spil og Maskinfa-
brik på Fyn, der kunne hjælpe med 
at manøvrere op til 10 ton tunge 
træstammer fra skovbunden og op 
på vognen.“

50 års gave
Da Niels Åge rundede et halvt 
århundrede fik han en Mercedes 
312 i fødselsdagsgave, eller rettere 
resterne af den. „Jeg har selv sat 

den i stand og næsten alt er nyt,“ 
fortsætter Niels Åge, der oprinde-
ligt er uddannet maskinarbejder og 
senere arbejdede som mekaniker. 
„Det tog fem år og jeg måtte finde 
to donorbiler før jeg kom helt i mål.“

Lastbilen bruges til at deltage i 
træf. „I år har vi kørt et par tusind 
kilometer i den. Blandt andet til træf 
for gamle lastbiler i Sæby, Silkeborg 
og på Fur“.

Næste restaureringsprojekt er en 
Nimbus med sidevogn.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

HAR ALDRIG KØRT ANDET END  

MERCEDES

www.randersbiz.dk · december 2019
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Randers i Kina
I en gigantisk satsning vil et kinesisk konsortium 
bygge kopier af Randers-bygninger seks steder i 
Kina. Det foregår hen over de næste tre år. Første 
spadestik til første kopi af Randers Rådhus er 
netop taget i byen Huainan på østkysten i Kina. 
„Det er den første kopi af en dansk bygning i 
Kina og her i Randers ser vi det ikke alene som 
en enestående mulighed lokalt, fordi bygningen 
i sit indre vil være et udstillingsvindue for vores 
erhvervsliv og samfund, det er også en mulighed 
for resten af Østjylland og Danmark,“ siger borg-
mester Torben Hansen, Randers Kommune. 

Randers med i Visit Aarhus
Et flertal i Randers Byråd har besluttet, at det 
fremtidige turismearbejde fra årsskiftet skal 
foregå i Visit Aarhus regi. Samme konklusion er 
allerede tidligere truffet i kommunerne Favrskov, 
Norddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og 
Viborg. At kommunerne landet over samler sig i 
store destinationsselskaber skyldes i høj grad nye 
statslige tilskudsordninger.

Spilbaseret iværksætteriundervisning 
avler iværksættere
Inspireret af resultaterne fra Erhvervsakademi 
Danias afdeling i Grenaa, har Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse netop besluttet at støtte 
projektet „Spilbaseret Iværksætteriundervis-
ning“ med 7,4 mio. kr.
„Vi oplever, at især mange unge har mod på 
at blive iværksættere. Derfor tilbyder Randers 
– og Østjylland – stærke iværksættermiljøer. 
Men det kræver et stort mod og de rigtige kom-
petencer at springe ud som iværksætter. Derfor 
ser jeg frem til, at de nye undervisningsmetoder 
forhåbentlig vil give endnu flere blod på tanden, 
så de tør springe ud i eventyret og starte virk-
somhed her i området,“ siger borgmester Torben 
Hansen, Randers.

Flyv til Bornholm fra Aarhus
Flyselskabet DAT starter med at flyve fra Aarhus 
Airport til Bornholm i sommerperioden 2020. 
Med den nye rute kan de jyske flypassagerer se 
frem til en direkte vej til sommerferie på klippe-
øen.
„Vores strategiske fokus på at udvide rutenettet 
har nu nået Bornholm. I tråd med østjydernes 
efterspørgsel har vi valgt at åbne ruten til Born-
holm i samarbejde med DAT. Ruten vil gavne de 
mange rejsende, der hvert år holder sommerferie 
på Bornholm, som nu har mulighed for at flyve 
direkte fra Aarhus Airport til Rønne lufthavn på 
Bornholm,“ siger direktør i Aarhus Airport, Peer 
H. Kristensen.

Mercedes Benz LA 3500/42 (312)
Produktion: 1958
Teknik 6 cylindret diesel
 4,6 liter
 90 HK ved 2800 O/min.
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Kevin har drevet forretning i nogle 
år, men er ikke blevet skolet i det 
tidligere. „Jeg har fået en masse 
gode værktøjer og har lært vores 
kundesegmenter at kende. Anna og 
jeg har set på forretningen oppe-
fra og sorteret ud i det, der ikke 
gav mening. For eksempel har jeg 
fravalgt nogle af de små opgaver 
som at levere pesto, brød og andre 
enkeltingredienser til lokale virksom-
heder. De forstyrrede i dagligdagen 
og gav ikke den store indtjening.“

I dag har Norevent mest fokus på 
større arran-
gementer som 
bryllupper, og så 
har virksomhe-
den knopskudt 
til også at sælge 
vin til maden 
samt Nortable, 
der udlejer ser-
vice i forbindelse 
med arrangementerne. „Vi leverer 
ikke bare maden. Vi sørger for det 
hele. Vi sender for eksempel kokke 

med til afvikling af arrangementerne 
og sørger for, at det hele klapper. Vi 
har også succes med et par nyere 
koncepter, vores nordiske tapas og 
Private Dining, hvor vi trækker hele 
restaurant oplevelsen med hjem i 
kundernes egen stue.“

Nyt digitaliseringsprojekt
Sammen med Anna har Kevin søgt 
og fået et tilskud på 25.000 kr. gen-
nem „SMV Digital“ til rådgivning i 
digitalisering, med opstart i det nye 
år. Anna Hejlsberg, der selv driver 

virksomheden 
Salesboost, 
forklarer: „Vi har 
fundet ud af, 
hvor Norevent 
kan have mest 
støtte af et 
digitalt udvik-
lingsprogram og 
bagefter drøftet, 

hvordan initiativerne skal prioriteres. 
Vi starter med at skabe et udvidet 
og bedre kommunikationsflow til 
kunden. Det handler om at kommu-
nikere oftere og på de rigtige tids-
punkter. Minde kunderne om nogle 
ting og skabe tryghed, og skubbe på 
forventningens glæde, for eksempel 
‚vinen ligger klar til jeres bryllup‘.

Et andet 
område er 
digitalisering af 
egenkontrollen, 
hvor der er fokus 
på at automati-
sere så meget 
som muligt.“

Samarbejdet mellem  
Kevin og Anna
Vækstprojektet „Vækstledelse for 
fremtiden“ lukker og slukker efter 
halvandet år ved udgangen af 2019. 
Der har været fem temadage, hvor 
25 lokale virksomheder har haft op-
læg om, og arbejdet med, forskellige 
temaer, sammen med deres mento-
rer. Derudover har der været 4 net-
værksmøder, hvor virksomhederne 
har delt deres erfaringer. Kevin og 
Anna har sideløbende holdt møder 
mindst en gang om måneden, hvor 

de sammen har fulgt op på de af-
talte initiativer og fokuspunkter.

Anna Hejlsbergs største styrker 
ligger på forretningsudvikling og 
salgsudvikling. „Kevin er selv meget 
udviklingsorienteret, og det nye med 
at sælge vin og udleje service var 
Kevins egne idéer. Jeg har hjulpet 
med at få det hele synliggjort og 
italesat overfor kunden. Vi har sam-
men udviklet på koncepterne og 
jeg har fået Kevin til at forestå selve 
kunderejsen. Altså hvornår skal 
kunden præsenteres for det ene og 
det andet i processen.“

Første temadag startede med 
forretningsudvikling efter nogle 
bestemte modeller. „Strategiarbej-
det startede på holdet, og vi har så 
efterfølgende tilpasset det til Kevins 
forretning,“ forklarer Anna. „Men 
ellers har vi arbejdet mest med at 
optimere salget, hvor vi har et natur-
ligt fokus på online salg.“

Iværksætterprisen
Anna blev stolt, da Kevin vandt 
prisen som Årets Iværksætter. „Det 
er det foreløbige højdepunkt. Hele 
forløbet har været godt, hvor jeg kan 
se, hvordan Norevent og de øvrige 
virksomheder har løftet sig. De er 
vokset og er blevet mere professio-

nelle, gearet til 
yderligere vækst. 
For mig per-
sonligt har det 
været en kæmpe 
fornøjelse at 
arbejde sammen 
med Kevin.“

Samarbejdet fortsætter
Projektet stopper, men Kevin vil 
gerne videre. „Jeg tænker, at Anna 
og jeg fortsætter samarbejdet, men 
det er ikke aftalt hvordan. Det kan 
være i et advisory board, en egentlig 
bestyrelse eller som min mentor 
på sidelinien. Jeg er glad for, at hun 
holder mig lidt i nakken og følger op 
på aftalerne. Hun er skidedygtig til 
salg og kan se, hvordan vi kan gøre 
det bedre.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Cateringvirksomheden Norevent med ejerleder og kok Kevin Pindstrup Nielsen løb 

med prisen som Årets Iværksætter i Randers. Han tilskriver selv sin medvirkning i 

vækstprojektet „Vækstledelse for fremtiden“ og samarbejdet med sin sparringpartner 

Anna Hejlsberg en stor del af æren for, at virksomheden har udviklet sig så hurtigt.

Direktør Anna Hejlsberg, Salesboost

  ANNA OG JEG HAR 

SET PÅ FORRETNINGEN 

OPPEFRA OG SORTERET 

UD I DET, DER IKKE GAV 

MENING

  DE ER VOKSET 

OG ER BLEVET MERE 

PROFESSIONELLE, GEARET 

TIL YDERLIGERE VÆKST



www.randersbiz.dk · december 2019 15Advertorial

ÅRETS IVÆRKSÆTTER 
MED SPARRINGPARTNER

Ejerleder og kok Kevin Pindstrup Nielsen, Norevent



16 Personprofil

Samarbejde og holdånd er vigtige 

værdier for 53-årige Helle Møller 

Albrecht, ny kreditdirektør i 

Djurslands Bank, og det gælder både 

på arbejdet og i fritiden. Men på 

golfbanen er hun bare sig selv uden 

klokken eller telefonen på nakken, 

og her nyder hun roen, motionen og 

den friske luft. 

Kreditdirektør Helle Møller Albrecht, Djurslands Bank

www.randersbiz.dk · december 2019
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Når det er sæson for golf, spiller Helle Møller Albrecht 
to-tre gange om ugen. Her finder hun et frirum i en 
travl hverdag uden bimlen fra telefonen eller en tik-
kende klokke, for her er kun den 
friske luft, og så har hun en lille 
konkurrence med sig selv om at 
blive bedre.   

„Jeg er et konkurrencemen-
neske, men jeg har mest en 
konkurrence med mig selv 
om hele tiden at blive en tand 
bedre. Det er på den måde, jeg 
udvikler mig,“ siger hun. 

Helle startede den 1. oktober som kreditdirektør i 
Djurslands Bank efter 34 år i Nykredit. 

„Jeg har været i Nykredit, siden jeg var 19 år, så 
jeg har haft mange gode år. Det nye job indeholder 
spændende opgaver og nye udfordringer, og jeg ville 
fortryde, hvis jeg sagde nej til jobbet, da jeg fik mulig-
heden,“ fortæller hun.

Behøver ikke være nummer et
Indtil 2005 spillede Helle bowling på eliteplan. Fysikken 
begyndte at svigte, og hun oplevede, at hendes resulta-
ter blev dårligere, og så valgte hun at stoppe.

„Jeg spillede bowling med et hold. Her var hele 
tiden en fast plan for, hvornår vi skulle træne, vi var af 
sted til turneringer hver weekend og træning tre gange 
om ugen. Jeg var så fyldt med 
tidspunkter til sidst,“ siger hun 
og fortsætter: „Jeg har hele 
tiden sagt, at jeg ville spille golf, 
når jeg stoppede med bowling, 
fordi det kan man gøre, når man 
har lyst,“ siger hun. 

Hun tog derfor sin mand med, og sammen bruger de 
mange af deres weekender på golfbanen. 

„Her går vi ud på banen og slapper af og nyder den 
friske luft. Her spiller jeg, når det passer mig, og jeg 
behøver ikke være nummer et.“

Golfrejser til udlandet
Helle har spillet golf på Lyngbygaard Golf i godt syv år. 
Når hun ikke bruger tiden her, så tager hun på rejser 
med sin mand, og meget gerne et sted, hvor de kan 
spille en runde golf. For 14 dage siden var de i Spanien. 

„Vi plejer at rejse både i foråret og efteråret. Vi har 
også været i Portugal, hvor vi gik på en bane ude på 
kanten ved Atlanterhavet,“ fortæller hun.

Men de flotteste baner, hun 
har spillet på, ligger i nabolandet 
Tyskland.

„Linksbaner ligger ofte ude 
ved vandet i landskabet med 
klitter. I Tyskland spillede vi 
på en bane 20 kilometer inde i 
landet, og her havde de bygget 
det op som et rigtigt klitland-
skab, det var en helt fantastisk 

oplevelse,“ fortæller hun. 
Helle undgår også at tage golfbilen (buggyen) rundt 

på banen, fordi det for hende er en del af det at spille 
golf, at man går rundt og nyder naturen.

„Et andet sted i Tyskland gik vi oppe på et plateau, 
hvor vi kunne se ned på Rhinen og Mosel, det var så 
flot,“ fortæller hun. 

En traditionel jul
Julen kalder Helle for en hyggelig og afslappende tid, 
hvor hun mødes med familien.

„Julen er meget traditionsbundet hos os. Vi holder 
jul det samme sted, vi får det samme at spise og laver 
de samme ting. Vi har altid mandelgaven med, og så 
holder vi julefrokost med min familie 1. juledag. Min 

familie er fyldt med kokke og 
slagtere, så de står for maden,“ 
forklarer hun. „Jeg har det rigtig 
godt med traditioner.“

Helles motto spejler sig i 
både familie- og arbejdslivet og 
værdierne omkring julen.

„Den enkelte kan ikke være en succes, hvis holdet 
ikke er en succes – og det gælder både i bowling, på 
arbejdet og i privaten,“ afslutter hun.

Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk

HELLE GIK FRA BOWLING  

TIL GOLFBANEN

  JEG ER ET KONKURRENCE

MENNESKE, MEN JEG HAR 

MEST EN KONKURRENCE MED 

MIG SELV OM HELE TIDEN AT 

BLIVE EN TAND BEDRE

  DEN ENKELTE KAN IKKE 

VÆRE EN SUCCES, HVIS 

HOLDET IKKE ER EN SUCCES
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Vi ønsker alle 
læsere, partnere  
og kunder rigtig

glædelig jul  
og godt nytår
– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2020

Vangen 7 · 8981 Spentrup
Tlf: 8645 4549 · www.flexteq.dk

Danmarks bedste 
erhvervsrejser

Haraldsvej 45         |          8960 Randers SØ          |          86 44 74 66

Vi lever i mødet

Tlf. 8642 8560 · www.hans-kirk.dk

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

tlf. 71 999 772
www.DOKUPARtNER.dk

GREFTA TRYK A/S

Langå
Bredgade 10, 8870 Langå

Tlf. 86 46 13 22

Randers
Østervold 2, 8900 Randers

Tlf. 86 46 71 77
langspar@langspar.dk · www.langspar.dk RANDERS-AUTOINDRETNING.DK

http://www.bdo.dk
http://www.flexteq.dk
https://www.risskovrejser.dk/
https://williamskilte.dk/
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv
http://www.hans-kirk.dk
https://vam.dk/
http://www.co-4.dk
http://www.dokupartner.dk
https://www.tonerland.dk/
http://grefta.dk
http://www.langspar.dk
http://randers-autoindretning.dk
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HAR DU HOVEDET 
FULD AF JORD?
Så har vi masser af gode 
erhvervsgrunde –  også en til din 
virksomhed. Kvadratmeterpris fra kr 
45/m2 . Jord tæt på E45 og med en stærk 
infrastruktur i kommunen. Se erhvervsjord 
på www.erhvervsgrunde.randers.dk eller ring 
8915 1600.

Iværksætternetværk
11. december kl. 19:0-21:00, Erhverv 
Randers, Parkboulevarden 31, 8920 
Randers NV.
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.

Kloge Hænder Messe 2020
6. marts kl. 09:00-12:00, Saint-Gobain 
Distribution Denmark A/S, Alsvej, 
8940 Randers.
Mød din kommende lærling på Kloge 
Hænder Messen 2020, hvor vi inviterer 
300 interesserede unge fra Randers og 
omegn. Her er det op til dig at fortælle 
dem, hvorfor de lige præcis skal søge 
en plads i din virksomhed.
Det koster 500 DKR pr. virksomhed 
at deltage på messen, og vi sørger 
for cafébord, A3 trekantskilt/tårn 
med din virksomheds navn og andre 
informationer stående på dit bord og 
messekit med slik og merchandise. 
Mulighed for netværk med kolleger 
og uddannelsesinstitutioner samt god 
forplejning.
Arr./info: Tine Arensbach, 5160 
0111, tan@randers.dk eller Michael 
Kristoffersen, 5156 2115,
mkr@randers.dk
Til.: www.erhvervranders.nemtilmeld.
dk/354/ senest 21. februar 2020 kl. 
12:00.

Randers Business Awards 2019
For andet år i træk blev i alt 12 priser uddelt til en fælles event under navnet Randers Business 
Awards, der samlede næsten 400 erhvervsfolk. 
Der blev uddelt følgende priser [øvrige nominerede]:

Langå-prisen Årets Svelle 
Anders Pedersen, Station K, Langå.
[Indehaver Martin Bay Nielsen, Bog og Kram 
samt købmand Alex Bach, Dagli’ Brugsen 
Stevnstrup].

Poul Harris Rotary-prisen 
Lifeshelter, Jacob Christensen.
[Randers Amtsavis – Julehjælp samt Randers 
Freja Para Atletik].

Årets Business Q-vinder 
Anne Hardahl Pedersen, Salon A+ Intercoif-
fure.
[Indehaver Rina Hansen, Randers Handsker 
samt Mitten Ferrar, Finderiet].

Årets CSR-virksomhed 
Danish Coffee & Tea, Lars Bendix og Thomas 
Remmer.
[Randers Industri Service samt PN Tømrer og 
byggefirma A/S].

Årets Ejerledede Butik 
Tante Olga / MacAle, Leif Bressum.
[Restaurant NOK samt Sønderbros Apotek].

Årets Hæder 
Helle Gade, Ejendomsmæglerfirmaet Helle 
Gade.
[Ø. Bjerregrav Aktivitetspark samt indehavere 
Bjarne og Pernille Vilsgaard, Løgstørvejens 
Bageri].

Årets Iværksættere 
Norevent, Kevin Pindstrup Nielsen.
[Wallpipe IvS samt Prodrone ApS].

Årets Kædebutik 
Louis Nielsen, Randers, Hans Præst og Ruben 
Enger.
[Matas Brødregade samt Bilka Randers 
 Storcenter].

Årets Medarbejder
Bogholder Britt Simonsen, Vinderslev. 
[Grafiker Emil Dam Sørensen, Nordic Digital 
Lab samt projekt leder Hans Curt Nexgaard, 
Saltnex ApS]

Årets unge erhvervsleder
Steffen Ludvigsen, Nordea.
[Citychef Mette Bræmer-Jensen, Randers City 
samt ejerleder Kim Dalsgaard, Dansk Affalds-
minimering ApS].

Årets Virksomhed 
Carl J. Nielsen A/S.
[Systemcenter Randers samt Phoenix Design 
Aid].

Årets Vækstpris 
Confac A/S.
[Assentoft Silo A/S samt DermaPharm A/S].

http://erhvervsgrunde.randers.dk/
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
40941924 KK-Kør ApS .....................................................20.11.2019
40939644 Kalø ApS ......................................................... 18.11.2019
40924159 Tømrerfirmaet Paw Andersen ApS ............... 12.11.2019
40921850 RØNNOW EJENDOMME APS ......................11.11.2019
40920668 Mads Bülow Ejendomme ApS........................11.11.2019
40914285 SVGA Petri ApS .............................................. 07.11.2019
40912002 Ole Thomsen Transport ApS .........................06.11.2019
40911995 Randers Hifi ApS ............................................06.11.2019
40910662 Melinco Gulve ApS ........................................06.11.2019
40908080 Butik Hedager ApS .........................................05.11.2019
40905332 Nem-IT ApS ....................................................04.11.2019
40899642 Kuld Ejendomme ApS .................................... 01.11.2019
40894969 Fårup Byggeselskab ApS ...............................30.10.2019
40891048 Sommers Ambulance Service ApS ...............29.10.2019
40889612 NML Protec ApS ............................................28.10.2019
40883894 JBN Anlæg ApS ..............................................28.10.2019
40884661 L.K. Ejendomme ApS .....................................25.10.2019
40862676 Decon Mobility Denmark ApS .......................15.10.2019
40859829 AMTOWN ApS ...............................................15.10.2019
40849599 Lillepot Randers ApS .....................................10.10.2019
40845771 BQ - Tilst ApS ................................................ 08.10.2019
40845011 BQ - Banegårdspladsen ApS ........................ 08.10.2019
40844996 BQ - Randers II ApS ...................................... 08.10.2019
40843981 Ejendomsselskabet Strandvejen 10, Ebeltoft A/S 08.10.2019
40835423 E-Fire ApS ......................................................03.10.2019
40830995 Pedersen DK Ejendomme ApS ......................02.10.2019

Selskabsændringer
39508990 Heltsimpelt.dk IVS ..............................................20.11.2019 4)
39495740 Juellunds Skytte Service/ IVS.............................20.11.2019 4)
31750229 RANDERS EJENDOMME ApS ...........................20.11.2019 4)
36431474 Besic ApS ............................................................20.11.2019 4)
10063515 THH BYG ApS ....................................................20.11.2019 4)v
36453044 Africa import and export APS .............................20.11.2019 4)
38389408 gittep IVS .............................................................20.11.2019 4)
37327379 Nordic Inwood ApS .............................................20.11.2019 4)
38148370 Malerfirma Brdr Asllanaj IVS ...............................20.11.2019 4)
39267322 BW-Uggelhuse IVS .............................................20.11.2019 4)
37466395 Østjysk Marketing IVS ........................................19.11.2019 0)
37436852 BLOKyacht Aps ...................................................15.11.2019 3)
10013755 VIKAR- OG BOGFØRINGSBUREAU ApS .......... 12.11.2019 3)
39513994 Christianslund Ridecenter ApS ........................... 11.11.2019 3)
38900285 CryptoCoinCorp IVS ............................................ 07.11.2019 2)
38605348 JJ Mink ApS ........................................................ 07.11.2019 2)
32570577 Floor Bådcenter ApS ...........................................06.11.2019 1)
40247033 Bruun Design & Konstruktion IvS .......................06.11.2019 3)
39677423 Easy-proff ApS ....................................................06.11.2019 2)
40259570 NMA Byggeentreprise ApS ................................06.11.2019 2)
40026762 Lifte og Værktøj Udlejning ApS...........................05.11.2019 0)
34050570 Jysk Vikarservice, Randers ApS ......................... 01.11.2019 2)
27509843 DME VEJESYSTEMER DK ApS ......................... 30.10.2019 3)
34587167 VESTRUP MURER & ENTREPRENØR ApS .......30.10.2019 1)
38955136 Sefer Byg IVS ..................................................... 29.10.2019 3)
36413050 HANNES BRUGSKUNST ApS ........................... 28.10.2019 4)
34703523 Salon1 ApS ..........................................................24.10.2019 2)

35386769 KRÆS RANDERS ApS ........................................24.10.2019 2)
40098062 Masec IVS .......................................................... 23.10.2019 3)
36019301 NEMDATA ApS................................................... 22.10.2019 0)
38368133 BlokBeton Manpower IVS...................................15.10.2019 4)
37950793 AP1902 IVS .........................................................14.10.2019 4)
38573217 Kapow Brand Building IVS ..................................14.10.2019 4)
36486651 NOBICAN IVS ......................................................14.10.2019 4)
37449164 NOBICALL IVS ....................................................14.10.2019 4)
36902442 Den Røde Gris IVS ..............................................14.10.2019 4)
36452919 Studenter cruse ApS ...........................................14.10.2019 4)
38861638 Papir & Stil IVS ....................................................14.10.2019 4)
36465247 MUSCLETHERAPY ApS .....................................14.10.2019 4)
38116266 Mads og Nicklas Randers ApS ...........................14.10.2019 4)
28148402 HAKANS ApS ......................................................10.10.2019 2)
40165177 Cvisuals IVS ........................................................ 09.10.2019 3)
39429349 Krazy Tattoo IVS ................................................. 08.10.2019 0)
38595857 Capital Cash Solutions ApS ............................... 08.10.2019 0)
36017708 NS19 IVS ............................................................. 04.10.2019 2)
20388870 EJ RENGØRING ApS ......................................... 02.10.2019 2)

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

afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Aarhus Airport
Lufthavnen er tildelt Airport of 
the Year Award af European 
Regions Airline Association 
(ERA). Prisen er en anerken-
delse af, at lufthavnen i løbet 
af året har opnået særlige 
resultater, der har haft en po-
sitiv indflydelse på europæisk 
lufttransport.
„Vi er utroligt stolte af denne 
anerkendelse. Det vidner om, 
at vi er lykkedes med vores 
vækststrategi, der blandt 
andet har budt på en omfat-
tende ombygning af luft-
havnen med nyt design- og 
madkoncept. Vi har samtidig 
haft stort fokus på at øge pas-
sagervæksten ved at udvide 
med nye ruter. Med den 
flotte titel som årets lufthavn 
vil vi med stolthed fortsætte 
udviklingen af lufthavnen til 
gavn for vores gæster,“ siger 
direktør i Aarhus Airport, Peer 
H. Kristensen. 

Brødrene Dahl
Et enstemmigt dommerpa-
nel på Tradium har peget på 
Brødrene Dahls centrallager i 
Randers som skolens kandi-
dat til Årets Læreplads 2019. 
For to år siden viste data fra 
HR-systemet hos Brdr. Dahl 
på Alsvej i Randers, at over 
halvdelen af medarbejderne 
var over 50 år. For ikke at 
mangle arbejdskraft i en nær 
fremtid blev „Projekt Genera-
tionsskifte“ sat i værk.
En af målsætningerne med 
projektet var at finde 20 
elever i løbet af to år. Det lyk-
kedes på kun 18 måneder, og 

eleverne har det så godt, at to 
af dem har indstillet virksom-
heden til Årets Læreplads.
Et enigt dommerpanel fra 
Tradium har kåret Brødrene 
Dahl til årets lokale læreplads 
blandt indstillingerne fra sko-
lens elever.

Arkikon
Slagelse Kommune har tildelt 
arkitekt- og ingeniørvirksom-
heden Arkikon deres årlige 
bygningspræmiering, der 
hylder god arkitektur, for 
Halsskov Varmeværk, som 
er designet i tæt samarbejde 
med SK Forsyning, MOE og 
Østermark. 
„Arkikon har i et konstruktivt 
og berigende samarbejde på 
usædvanlig vis demonstreret 
en helt særlig evne til – sym-
biotisk – at indtænke funktio-
nalitet i et meget vellykket 
design. Når byggeriets udtryk 
tilpasser sig omgivelserne på 
forbilledlig vis og ovenikøbet 
løfter hele områdets samlede 
udtryk, kan man jo næsten 
ikke ønske sig mere. Arkikon 
har udvist meget stor lydhør-
hed overfor bygherres ønsker 
og haft et sikkert øje for selv 
de mindste detaljer i den ar-
kitektoniske helhed,“ udtaler 
Jan Østerskov, direktør for SK 
Forsyning.

Rantek A/S
Netnordic A/S har overtaget 
virksomheden Rantek A/S, 
der er en ledende aktør på 
det danske marked inden for 
IT-optimering af netværk, sik-
kerhed, datacenter og backup. 

Med opkøbet styrkes både 
Rantek og Netnordics position 
på det nordiske marked og 
synergien mellem virksomhe-
dernes kompetenceområder.
Ifølge CEO i Rantek Rene 
Bach Pedersen har de 18 
medarbejdere lokaliseret i 
Randers været den vigtigste 
brik i virksomhedens suc-
ces. „Med opkøbet bliver 
mulighederne endnu større 
for udvikling af kompetencer i 
dybde og bredde - både i Dan-
mark og resten af Norden,“ 
siger han.
CEO Andreas Nørfelt, Netnor-
dic i Danmark udtaler: „Med 
Rantek får vi tilgang til en 
virksomhed i stærk udvikling 
med unikke kompetencer, 
som passer perfekt i forhold 
til at udvide vores tjenester og 
geografiske nærvær i Dan-
mark samt ikke mindst styrke 
vores kultur.“

Sparekassen 
Kronjylland A/S
Både på privat og erhverv 
ligger Danmarks største spa-
rekasse nummer et i kunde-
tilfredshed med landets mest 
tilfredse kunder.
Det er analysebureauet EPSI 
Rating Danmark, der har målt 
danskernes tilfredshed med 
deres bank, et resultat adm. 
direktør Klaus Skjødt er glad 
for. „Kundetilfredshed er 
vores vigtigste målepunkt, 
og derfor er det naturligvis 
noget, vi er meget glade for,“ 
siger han.
„Da vi i 2016 lavede en ny 
strategi frem mod 2019, var 

en helt central del af ambitio-
nen at gøre vores kunder til 
nogle af de mest tilfredse i 
sektoren. Det har vi haft fuld 
fokus på, og derfor er det et 
skulderklap fra vores kunder 
til hele organisationen.“

ByMakers
Kontorfællesskab for selv-
stændige er åbnet i Randers. 
„Vi har stor succes med 
netværket i Skanderborg, og 
det er fordi vi gør rigtig meget 
for at hjælpe selvstændige 
og iværksættere. Både dem, 
der har kontorplads hos os, 
og dem der deltager i vores 
sociale og faglige arrange-
menter. Derfor vil vi gerne 
gøre en forskel i flere byer, og 
Randers er oplagt,“ fortæller 
CEO Anni Schmidt Pedersen, 
som startede ByMakers i 
Skanderborg i sommeren 
2018. Medlemmerne er selv-
stændige konsulenter, free-
lancere, små virksomheder og 
iværksættere, der har brug at 
være en del af et sted, hvor 
de kan få input, fællesskab, 
fuld service og mulighed for 
at udvide deres netværk.

Boligforeningen 
Kronjylland
De to boligforeninger A/B 
Gudenå og Vorup Boligfor-
ening af 1945 er fusioneret til 
Boligforeningen Kronjylland. 
Den nye boligorganisation 
råder over cirka 1.500 almene 
lejeboliger jævnt fordelt i 
Randers og omegn.
„Det er rigtigt godt. Jeg har 
talt for og arbejdet for en 
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fusion i mange år, så det er et 
gammelt ønske, der er blevet 
til virkelighed. Det giver os 
nogle økonomiske fordele, 
og som boligforening får vi 
et godt udbud af boliger, der 
geografisk er godt fordelt i 
Randers,“ siger tidligere for-
mand for A/B Gudenå Knud 
Spangsø. Han bakkes op af 
den tidligere formand for 
Vorup Boligforening af 1945, 
Peder Damgaard: „Jeg har 
gået ind for det siden tidernes 
morgen, for det gør os mere 
slagkraftige.“ 
„Det er en god og visionær 
beslutning, som giver nogle 
muligheder for at optimere 
driften på den lange bane til 
glæde for de mange lejere,“ 
tilføjer Kenneth Taylor Han-
sen, direktør i Randersbolig, 
der administrerer de mange 
boliger.

Randers HF & VUC
De tre HF og VUC skoler i 
Horsens, Randers og Silke-
borg har indgået et nyt fælles 
samarbejde, der skal rationali-
sere deres administration. De 
tre rektorer fortæller, at målet 
både er at styrke udviklingen 
og driftssikkerheden i de 
administrative opgaver, værne 
om ressourcer til undervisning 
og udnytte stordriftsforde-
lene. Randers bliver hjemsted 
for den nye fælles funktion.

Verdo A/S
Som en af de første store bio-
masseleverandører i Danmark 
har koncernens afdeling for 
handel med brændsler, Verdo 
Trading, opnået PEFC-spor-
barhedscertifikat. Det giver 
Verdo endnu bedre mulighe-
der for at handle med socialt 
og miljømæssigt bæredygtigt 
biobrændsel.
„Med et PEFC-certifikat er 
man som virksomhed med til 
at sikre, at skovene bliver for-
valtet bæredygtigt. Skovryd-
ning er et stort, internationalt 
problem, men med certifice-
ringen tages en lang række 
hensyn for at sikre miljømæs-
sig og social bæredygtighed,“ 
fortæller sekretariatsleder 
Morten Thorøe, PEFC Dan-
mark.

Djurslands Bank A/S

Helle Møller Albrecht (53) 
er tiltrådt som kreditdirek-
tør i Djurslands Bank. Hun 
kommer fra en stilling som 
kreditchef i region Nord- og 
Midtjylland hos Nykredit. 
„Helle har stærke erhvervs- 
og kreditmæssige kvalifikatio-
ner og er samtidig fokuseret 
på udviklingsprocesser. Hun 
vil helt sikkert kunne bidrage 
til at udvikle banken i en 
fremtidig foranderlig verden, 
hvor effektive kreditprocesser 
i endnu højere grad vil komme 
i fokus,“ udtaler bankdirektør 
Lars Møller Kristensen.
Helle har afløst Mogens P. 
Nielsen, der efter mere end 
25 år i banken har valgt at gå 
på pension.

John Malta Jakobsen (54) er 
tiltrådt som erhvervskunde chef 
i Djursland Bank i Randers.
Han kommer fra en stilling 
som erhvervsrådgiver i Spare-
kassen Kronjyllands afdeling 
i Fårup, og er oprindeligt 

uddannet i Privatbanken i 
Randers, som senere blev til 
Unibank og Nordea, hvor han 
i mange år havde en central 
rolle omkring rådgivning af er-
hvervsvirksomheder. Han var 
i en kortere periode ligeledes 
erhvervsrådgiver i Østjysk 
Bank i Randers.

Randers Kommune

Erhvervs- og udviklingschef 
Dennis Jensen fratræder 
ved årsskiftet sin stilling som 
erhvervs- og udviklingschef 
i Randers Kommune for at 
blive chef for Natur og Miljø i 
Favrskov Kommune.
„Vi har været meget glade for 
samarbejdet med Dennis Jen-
sen, som har gjort en kæmpe 
indsats og haft et stærkt 
blik for udvikling og at skabe 
gode relationer. Det er blandt 
meget andet Dennis‘ fortje-
neste, at vores dialog med 
erhvervslivet er hurtig, smidig 
og effektiv, ligesom han har 
haft ansvar for landdistrikts-
udvikling samt store naturpro-
jekter og turismefokus langs 
Randers Fjord og Gudenåen,“ 
udtaler direktør for Udvikling, 
Miljø og Teknik Jens Lyngborg 
Heslop, Randers Kommune.

Pedersen & Nielsen
Ved en omstrukturering har 
autohuset dannet en ledelse 
der består af Kasper Kristen-
sen (detailsalg), salgschef 
Henrik Madsen (flådesalg), 
værkstedschef Poul Krogh, 
samt lagerchef Michael 
Olsen.

Salon A+ Intercoiffure
Frisørelev Emma Lykke (20) 
fra Salon A+ er blevet årets 
frisør i junior-kategorien. Det 
er Danmarks organisation 
for Selvstændige Frisører og 
Kosmetikere, der i samar-
bejde med Dansk Frisør- og 

Kosmetiker Forbund afholder 
den landsdækkende konkur-
rence.

ABC Pavilloner

René Thorngaard (28) er 
tiltrådt som autoriseret el-
installatør hos ABC Pavil-
loner i Engesvang, der er 
specialister i at producere 
præfabrikeret byggeri. Renés 
primære arbejdsopgaver bliver 
mandskabsstyring og arbejds-
ledelse samt prisberegning i 
forbindelse med entrepriser. 
Herudover skal får han ansvar 
for kvalitetssikring, indkøb og 
styring af materialer.

Memphis Mansion
Ejerleder Henrik Knudsen og 
restaurantchef Gitte Borup 
er blevet udnævnt til æres-
borgerskab i Elvis Presleys 
fødeby Tupelo i staten Mis-
sissippi.

Lillepot
Sofie Møller Jensen (26) har 
overtaget børnetøjsbutikken 
Lillepot efter Camilla Un-
derbjerg Andersen. Sofie er 
handelsøkonom og er tidligere 
handelsuddannet indenfor 
dametøj.

Connected Wind Services
Kent Hougaard (49) er tiltrådt 
som administrerende direktør 
i Connected Wind Services, 
der er landets største uaf-
hængige udbyder af vindmøl-
leservice.
„Vi vil stadig have samme 
fokus og yde de samme ser-
viceydelser, så vores mange 
kunder landet over vil ikke 
komme til at mærke noget 
til ændringerne,“ siger Kent 
Hougaard.
Virksomheden har 165 medar-
bejdere og har serviceaftaler 
på mere end 1000 vindmøller 
i Danmark.
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Alle data er indhentet i perioden 
01.10.2019-22.11.2019
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
Bisnode Danmark A/S Gengivet uden an-
svar. Antal ansatte er en usikker variabel. 
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

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

A. LOFT PEDERSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste -2,7 (-1,7)
Resultat før skat -2,8 (-1,9)
Egenkapital 0,6 (1,6)
Antal ansatte 4

ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,0)
Resultat før skat 0,6 (0,3)
Egenkapital 4,2 (3,7)
Antal ansatte 15

AUNING TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 20,2 (18,7)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 4,5 (4,3)
Antal ansatte 25

AUTOMOBILHUSET. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 11,7 (12,1)
Resultat før skat 1,7 (2,6)
Egenkapital 8,4 (8,1)
Antal ansatte 24

BILLIGBLOMST RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,3 -
Resultat før skat 1,8 -
Egenkapital 1,4 -
Antal ansatte 6

BUREAU FRYDENSBERG & CO. A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 5,3 (5,1)
Resultat før skat 1,0 (1,4)
Egenkapital 2,6 (3,3)
Antal ansatte 5

COMBISYSTEM DANMARK APS*
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 2,3 -
Resultat før skat 0,7 -
Egenkapital 0,9 -
Antal ansatte 7

COMBITHERM CONSUMER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 7,7 (8,1)
Resultat før skat 1,7 (1,9)
Egenkapital 13,3 (12,0)
Antal ansatte 11

DANLIST A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 5,9 (7,9)
Resultat før skat -0,8 (1,0)
Egenkapital 9,3 (10,8)
Antal ansatte 15

DANISH COFFEE & TEA APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 2,4 (1,8)
Resultat før skat 0,7 (0,4)
Egenkapital 0,7 (0,2)
Antal ansatte 3

DANISH TOOL PRODUCTIONS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,4)
Resultat før skat -0,1 (0,2)
Egenkapital 2,1 (2,2)
Antal ansatte 8

DANRAIL APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 6,9 (2,8)
Resultat før skat 3,9 (1,3)
Egenkapital 3,6 (1,3)
Antal ansatte 3

DEN 12. MAJ 2016 APS
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 7

DUPONT & CO AUTOMATION A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 2,1 (3,0)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital 1,4 (1,4)
Antal ansatte 4

EMVI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 12,6 (11,8)
Resultat før skat 9,2 (8,5)
Egenkapital 13,2 (13,3)
Antal ansatte 4

ENGSKO A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2019 
Bruttofortjeneste 6,2 -
Resultat før skat 1,7 -
Egenkapital 8,5 -
Antal ansatte 8

ERHVERVSPARKEN DANIA A/S*
Regnskabsafslutning 31-8-2019 
Bruttofortjeneste 2,7 (3,5)
Resultat før skat 0,5 (1,3)
Egenkapital 26,8 (26,2)
Antal ansatte 4

FERIEDANMARK APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,2 (2,3)
Resultat før skat 1,1 (1,4)
Egenkapital 2,6 (1,8)
Antal ansatte 4

FJORDGÅRDEN RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 7

FOLIE.DK APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 1,8 -
Resultat før skat 0,2 -
Egenkapital 0,2 -
Antal ansatte 3

GRÅBRØDRESTRÆDE 7 APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,5)
Resultat før skat -0,7 (-0,1)
Egenkapital -1,2 (-0,3)
Antal ansatte 4

H.C. AUTOCENTER A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,8)
Resultat før skat -0,4 (0,2)
Egenkapital 0,9 (1,3)
Antal ansatte 7

HEIN & SØNNER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 8,7 (7,5)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,0 (4,6)
Antal ansatte 12

HORNBÆK DYREHOSPITAL APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,2)

Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 1,2 (1,0)
Antal ansatte 8

JCJ ELEKTRO APS*
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 3,6 -
Resultat før skat 1,7 -
Egenkapital 1,4 -
Antal ansatte 5

JETTE LANNG APS
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,0 (0,2)
Antal ansatte 7

JMA A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 19,7 (20,9)
Resultat før skat 1,4 (3,8)
Egenkapital 4,0 (3,6)
Antal ansatte 33

JUNGE A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2019 
Bruttofortjeneste 10,1 (14,4)
Resultat før skat 3,4 (7,1)
Egenkapital 15,8 (22,6)
Antal ansatte 9

KALSTRUPS AUTOVÆRKSTED 
LANGÅ APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 1,6 (2,0)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 5

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

KVIK CENTER RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,9 (4,1)
Resultat før skat 0,7 (0,7)
Egenkapital 1,8 (1,8)
Antal ansatte 9

LARS RASMUSSEN AUTO APS
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,6)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte 3

MULTITEK BRANDDØRE 
AF 1988 A/S*
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 38,3 (40,4)
Resultat før skat 1,8 (2,5)
Egenkapital 19,7 (20,2)
Antal ansatte 74

PACK PLAST A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 20,6 (19,8)
Resultat før skat 9,0 (9,2)
Egenkapital 20,0 (19,0)
Antal ansatte 16

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

RANDERS ARKITEKTEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 10,7 (10,1)
Resultat før skat 1,5 (3,0)
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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 �
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk

Kilde: Danmarks Statistik 
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Egenkapital 2,3 (3,2)
Antal ansatte 10

RANDERS COMPUTER CENTER A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2019 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,2)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,0 (0,0)
Antal ansatte 4

RANDERS FC A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Omsætning 60,2 (58,2)
Resultat før skat -5,4 (-15,6)
Egenkapital 8,7 (12,3)
Antal ansatte 66

RANDERS FC JOBAKADEMI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,2)
Resultat før skat 0,2 (0,0)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 3

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

RANDERS TØMRERFORRETNING APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,9)
Resultat før skat 0,3 (0,4)
Egenkapital 1,0 (0,9)
Antal ansatte 3

RANDERS VÆRKTØJSSLIBERI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,7)
Resultat før skat 0,0 (0,5)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 9

REPRO & DESIGN APS
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 6,6 (8,1)
Resultat før skat 2,0 (2,1)
Egenkapital 6,0 (5,5)
Antal ansatte 10

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

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

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

TRANSPORT.NET APS
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 7,1 (5,3)
Resultat før skat 0,9 (0,7)
Egenkapital 1,3 (1,1)
Antal ansatte 13

UNIMATI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital -0,0 (-0,1)
Antal ansatte 3

UNITPARTNER APS
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,9)
Resultat før skat 0,4 (0,4)
Egenkapital 0,8 (0,5)
Antal ansatte 4

WO INTERIOR A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (2,4)
Resultat før skat -1,4 (-0,7)
Egenkapital 4,4 (5,5)
Antal ansatte 21

ØSTJYSK AUTOHANDEL APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste 3,7 (1,4)
Resultat før skat 2,9 (1,4)
Egenkapital 2,3 (1,1)
Antal ansatte 3 Stokvad i støt vækst

Med 30 medarbejdere tæller lokale Stokvad 
Rådgivende Ingeniører A/S det højeste antal 
nogensinde, og væksten i både bruttofortjeneste 
og resultat forventes at fortsætte.

Variation i opgaverne
Medarbejderne er fordelt på 
de to afdelinger i Aarhus og 
Randers, men opgaverne 
er fordelt over hele landet 
og spænder vidt. Direktør, 
ingeniør og partner Lotte 
Stokvad mener faktisk, at det 
er virksomhedens styrke. „Vi 
vil rigtig gerne have variation 
i opgaverne. Det gør vores 
hverdag spændende. Det 
handler for os næsten altid 
om de traditionelle ingeniør-
fag: VVS, konstruktioner og 
brand, men vi yder ingeniør 
rådgivning inden for eksem-
pelvis boligbyggeri og institu-
tioner.“

Sygehusbyggeri
I Odense har der længe været 
fuld gang i at bygge det nye 
supersygehus til Region Syd-
danmark. Her har Stokvad 
opgaven som rådgivernes 
konsulenter på statik, forklarer 
Lotte. „Vi tjekker, at konstruk-
tionerne er dimensioneret, 
så de kan holde til de aftalte 
og beregnede belastninger. 
Vi har været rigtig heldige og 
dygtige med at få sådan en 
stor opgave. Det er stort for 
sådan et lille firma som vores. 
Vi er faktisk også konsulenter 
for brandrådgiveren på det 
byggeri.“

På regionshospitalet i 
Randers har Stokvad for nylig 
vundet totalentreprisen om 
projektering af en ny sterilcen-
tral. Opgaven løses sammen 
med Jorton, KHR Architec-

ture, Ingeniør’ne og Antonisen 
Consult.

Boliger, ældrecenter,  
institutioner
Lotte & co. har lige projekte-
ret de to børnehaver Bymar-
ken og Toppen i Hinnerup, et 
ældrecenter i Struer, et bilhus 
for veteranbiler i Silkeborg og 
en lang række boligbyggerier 
rundt omkring i det meste af 
Jylland.

Stokvad skal lige til at 
starte op på projekteringen af 
ombygningen på det tidligere 
psykiatriske hospital i Ris-
skov, hvor der i de fredede og 
bevaringsværdige bygninger 
skal indrettes almennyttige 
boliger, samt en ny integreret 
daginstitution.

Fortsat vækst
Siden 2015 er bruttofortje-
nesten vokset fra 9,6 til 16,9 
mio. kr. mens før-skat resul-
tatet tilsvarende er vokset fra 
0,6 til 3 mio. kr.

Medarbejderne er ifølge 
direktøren rimeligt booket op, 
og der er specielt travlt i af-
delingerne med konstruktion 
og brand. Der er rigtig mange 
boligbyggerier i gang, men 
det er ikke forventningen, at 
der skal ansættes yderligere 
medarbejdere lige nu. Hun 
sporer lidt forsigtighed med 
at sætte nye opgaver i gang, 
men forventer alligevel et 
tilsvarende resultat i det kom-
mende år.

TAL-VISNING

Omsætning

20192018201720162015

Bruttofortjeneste

20192018201720162015

Resultat før skat

20192018201720162015

Årets resultat

20192018201720162015

Egenkapital

20192018201720162015

Balance

20192018201720162015

Dækningsgrad

20192018201720162015

Overskudsgrad

20192018201720162015

0

16.935

0

3.015

0

2.348

0

3.597

0

10.209

0

0 0

TAL-VISNING

Omsætning

20192018201720162015

Bruttofortjeneste

20192018201720162015

Resultat før skat

20192018201720162015

Årets resultat

20192018201720162015

Egenkapital

20192018201720162015

Balance

20192018201720162015

Dækningsgrad

20192018201720162015

Overskudsgrad

20192018201720162015

0

16.935

0

3.015

0

2.348

0

3.597

0

10.209

0

0 0

TAL-VISNING

Omsætning

20192018201720162015

Bruttofortjeneste

20192018201720162015

Resultat før skat

20192018201720162015

Årets resultat

20192018201720162015

Egenkapital

20192018201720162015

Balance

20192018201720162015

Dækningsgrad

20192018201720162015

Overskudsgrad

20192018201720162015

0

16.935

0

3.015

0

2.348

0

3.597

0

10.209

0

0 0

Stokvad Rådgivende 
Ingeniører A/S
Haraldsvej 64A, 
8960 Randers SØ

Regnskabsafslutning 30-6-2019

Bruttofortjeneste 16,9 (14,8)

Resultat før skat 3,0 (1,9)

Egenkapital 3,6 (2,7)

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

Direktør, ingeniør og partner Lotte Stokvad, Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S
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