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Ford A
Årgang:

1930

Produceret:

4,858,644
eksemplarer i
perioden oktober
1927 til marts 1932

Drivline:

4 cyl. benzin 3,3 L
3 gear, manuel

Vægt:

1,027 kg

Gasgenerator: 2,5 kg bøgetræ
svarer til ca.
1 liter benzin

Den her beretning fra Allingåbro burde i virkeligheden hedde Bilerne & Bosserne.
For ikke færre end omkring 100 medlemmer står bag det arbejdende CAD Oldtimers
Veteranbil Værkstedsmuseum, der ligger i forbindelse med Djursland for fuld Damp
ved den gamle jernbanestation i byen.
De to medlemmer Arne Laursen og Poul
Erik Vestergaard, der begge ofte kommer
og deltager i restaureringen af de gamle
biler, fortæller, at mellem ti og 15 er mere
eller mindre fast inventar, når medlem
merne mødes og arbejder i værkstedet to
gange om måneden.
„Det hele startede i 1997, hvor en god
håndfuld ældre mekanikere fra området,
sammen med en faglærer fra Randers,
kunne se, at reservedele, værktøj og
arbejdsmetoder fra deres egen læretid
efterhånden ville forsvinde og gå i glemme
bogen,“ fortæller Arne, der ud over sit
arrangement i klubben selv har fire veteran
biler hjemme, der alle er køreklare. Klubben
financierer selv huslejen og flere af bilerne
og det meste værktøj er doneret af andre.
Laver det hele selv
Lige for tiden er der gang i tre restaure
ringsprojekter: En Volvo PV544, en Ford A
og en temmelig sjælden Commer Express
Delivery Van. „Den kom til byen for 27
år siden fra Lolland i forbindelse med en
byttehandel,“ beretter Poul Erik. „Den har
vi købt, og den er fuldstændig fri for rust,
og vi vil opbygge den som servicebil.“
Det er vigtigt for dem begge to, at bi
lerne ikke bliver „overistandsat“. „De skal
ikke blive pænere, end de var, da de forlod
fabrikken,“ fortsætter Poul Erik og fortæl
ler, at flere af deres biler af samme grund
er blevet malet af et medlem hjemme i
hans eget værksted, og ikke hos en auto
lakerer, der ellers i dag ville kunne levere
en helt perfekt finish. „Der skal plastic på
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gulvet og så helst ikke være for mange
fluer,“ smiler han. „Vi laver det hele selv,
og har samlet gammelt værktøj sammen,
så på den måde er der altid en, der kan
lave lige det, der er brug for.“
Poul Erik, der også selv har et par køre
klare veteranbiler hjemme, lægger vægt
på, at bilerne skal vedligeholdes, men ikke
nødvendigvis være hundrede procent i
orden.
Nyt museum
Mens de tre igangværende projektbi
ler åbentlyst endnu ikke er helt klar til
synshallen, ser det anderledes ud med
køretøjerne i den nye tilbygning, forenin
gen indviede for et års tid siden. „Det
lykkedes os at samle omkring 1 million
sammen, så vi i dag kan vise de færdi
grestaurerede biler frem på vores lille
museum,“ siger Arne.
En af perlerne er en Ford A fra 1930,
der er monteret med en gasgenerator, der
kører på træ. Metoden blev brugt under 2.
Verdenskrig, da der var mangel på benzin,
og bilen er derfor temmelig sjælden,
fortæller de to. Forden er køreklar og har
blandt andet været med på Motorfestival
i Allingåbro.
Arne og Poul Erik slutter af med at
fortælle at alle med hang til gamle
biler, altid er velkomne til at komme
forbi og snuse til et medlemsskab – på
www.vaerkstedsmuseum.dk kan man se,
hvornår der er „klubåbent“.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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Den her beretning fra Allingåbro burde i virkeligheden hedde Bilerne & Bosserne. For ikke
færre end omkring 100 medlemmer står bag det arbejdende CAD Oldtimers Veteranbil
Værkstedsmuseum, der ligger i forbindelse med Djursland for fuld Damp ved den gamle
jernbanestation i byen.

4 RANDERS REB HAR VÆRET
NEDE PÅ JORDEN I 180 ÅR
Det 6-slåede blå og hvide reb kendetegner den 180 år gamle virksomhed Randers Reb.
85% af produktionen er eksport til alle verdens lande, og den vedvarende interesse for
rebene er, fordi medarbejderne holder benene på jorden og bevarer kvaliteten, mener
direktøren.
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6 KAFFEMANDEN MED SIN EGEN
BÆREDYGTIGE STRATEGI
For Lars Bendix, der står bag virksomheden Danish Coffee and Tea i Randers, er det
afgørende at tænke bæredygtigt, men han kan ikke undgå at tænke socialt ansvar ind i
sin strategi. „Det er kombinationen, der er essensen af bæredygtighed,“ siger han.

8 CARSTEN GØR NØRDERI TIL EN FORRETNING
Lige efter Carsten Kruse fik studenterhuen på hovedet begyndte han at nørde områder,
han slet ikke havde forstand på. I dag laver han droneopmålinger, registrering og andet
materiale til boligforeninger – nicheområder han ikke anede noget om, da han startede.

10 NY STRATEGI HAR GIVET
TERMAS METALAFDELING VOKSEVÆRK
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12 NY OG FLEKSIBEL ARENA
ER OGSÅ FOR HR. OG FRU RANDERS
14 PEAB ASFALT ER NAVNET NU OG FREMOVER
16 PARTNERSKAB BETYDER BÅDE
RESSOURCEOPTIMERING OG SIKKERHED
18 HJEM TIL BARNDOMSMINDERNE I MOLS BJERGE
Personprofil Nationalparkchef Birgitte Sidenius Bjerge Lamp,
Nationalpark Mols Bjerge [forsidefoto] Da Birgitte Sidenius Bjerge Lamp måtte
vælge et sted på Djursland, der betød noget særligt for hende, valgte hun Trehøje. Her
er hun kommet gennem hele sin barndom, både da hun som ung var spejder og med
familien. Et sted den nye chef for Nationalparken Mols Bjerge kalder for ikonisk.
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Det 6-slåede blå og hvide reb kendetegner den 180 år gamle
virksomhed Randers Reb. 85% af produktionen er eksport til alle
verdens lande, og den vedvarende interesse for rebene er, fordi
medarbejderne holder benene på jorden og bevarer kvaliteten, mener
direktøren.
„Hæng dem ikke i bagateller, hæng
„Vi har det største ben, som er
dem i Randers Reb,“ lyder virksom
fiskeri, som vi altid har haft. For 30
hedens gamle slogan. Et slogan de
år siden udviklede vi endnu et ben
stadig pynter sig med, fordi det er
rettet mod legepladser. Produkterne
noget, folk kender.
anvendes blandt andet til klatrenet.
„Vi er stadig
Her har vi 20
den samme
% af verdens
VI KAN SÆTTE OS
virksomhed, der
markedet,“
går op i de gode, FORAN COMPUTEREN
forklarer han
gamle dyder.
og fortsætter:
OG FINDE NYE MULIGE
Man kan stole
„Det sidste ben
på os, vi har et
er papirtove,
KUNDER, SVÆRERE ER
godt, gedigent
som vi primært
kvalitetsprodukt, DET IKKE
producerer til
og det er derfor,
stole. Wegners
at vi kan levere reb til mellem 70 og
Y-stol er lavet med papirtov fra
80 lande om året,“ forklarer direktør
Randers Reb. Det var Wegner selv,
Bent Herold.
der udpegede, at han ville have et
naturprodukt, og så endte det ud
Eksport til hele verden
med papir,“ forklarer han.
I 2002 rykkede produktionen til Li
Benet er vokset i forbindelse med
tauen, og i dag er der også produk
Wegners udbredelse, og mange an
tion i Spanien.
vender produktet til mange forskel
„For godt 50 år siden var vores
lige stoledesigns i blandt andet USA
fokus på Danmark, men så kiggede
og Japan.
vi mod udlandet, og i dag er 85% af
„Det kan være ældre modeller,
vores salg til alle hjørner af verden.
der skal fornyes med nyt papirtov
Kigger vi bare ti år tilbage, havde vi
eller lokale flettere, der kan se
ingen salg i Rusland eksempelvis,“
potentialet i produktet til forskellige
fortæller han.
møbeltyper,“ forklarer han.
Bent forklarer, at virksomheden
Fællesnævneren for de tre ben er
har en afslappet tilgang til at finde
håndværket.
nye eksportmarkeder.
„En sjov ting er, at The Black
„Vi behøver ikke store, fine rap
Pearl, der er skibet i Disney-filmen
porter, vi kan sætte os foran com
Pirates Of The Carribean har Navy
puteren og finde nye mulige kunder,
Flex fra Randers Reb, som en del
sværere er det ikke,“ fortæller han.
af rigningen, og hvis Disneyland
Ifølge direktø
åbner noget nyt
ren, er det igen
et eller andet
DET OVERRASKEDE
den tilgang med
sted, kan vi
MIG VIRKELIG, AT VI
at være helt
mærke det på
nede på jorden,
efterspørgslen,
HOS RANDERS REB KAN
der gør, at de
fordi de bruger
finder nye.
NavyFlex til
VÆKSTE MED SÅ ENKLE
„Hvis vi besø
blandt andet
MIDLER
ger fem kunder,
broer, og hegn i
skal vi besøge
deres parker.“
eller spotte ti nye potentielle kunder.
Det giver ikke nødvendigvis køb
Man kan regne med os
med det samme, men mange kom
Bent startede som direktør hos
mer tilbage,“ forklarer direktøren.
Randers Reb i 2011, hvor han fik sig
noget af en øjenåbner.
De tre ben
„Jeg kommer fra virksomheder,
Randers Reb producerer et niche
hvor tilgangen til vækst i højere grad
produkt, der kan deles op i tre ben.
ligner den, vi lærer på universitetet.
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Made in Randers

Det overraskede mig virkelig,
at vi hos Randers Reb kan
vækste med så enkle mid
ler. Det er meget inspire
rende,“ siger han.
Det er ifølge direktø
ren relationsopbygnin
gen, der er afgørende.
„Vi skaber en
dialog, og vi kender
vores kunder og
finder sammen de
løsninger, som
de har behov for.
Mange af vores
kunder er små
virksomheder, og
de bliver meget
overraskede, når
vi kommer og
besøger dem,
for det er de
ikke vant til,“
fortæller han og
peger på fiskeri
branchen.
„Den er utro
lig konkurrence
præget. Her
fungerer det
sådan lidt budagtigt. Har man
relationer, får man
adgang til at afgive
tilbud. Der er ikke
meget automatik
i at vinde en ordre.
Vi er nede på jorden
i både vores dialog,
besøg og rådgivning, og
det er medvirkende til, at vi
lykkes. Man kan regne med
os,“ afslutter han.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk
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For Lars Bendix, der står bag virksomheden Danish Coffee
and Tea i Randers, er det afgørende at tænke bæredygtigt,
men han kan ikke undgå at tænke socialt ansvar ind i
sin strategi. „Det er kombinationen, der er essensen af
bæredygtighed,“ siger han.
„En unik historie om bæredygtighed,“
en miljøvenlig og bæredygtig udvikling,
står der på et postkort i butikken Danish opbygge et globalt partnerskab for
Coffee and Tea i Randers. Klods op ad
udvikling og at styrke kvinders rettig
postkortene står de forskellige kaffe
heder,“ forklarer han.
produkter linet op i et hav af varianter
For godt fem år siden blev de otte
med forskellige ansigter af afrikanere,
verdensmål opdateret til 17 nye.
der er med i projektet. „Mrs. Jane
„Ud fra de nye verdensmål har vi
Walumoli og Mrs. Fati Kibohe“ står der
tilføjet det om lige arbejdsvilkår for
under to af billederne.
alle. Derfor ansætter vi også kun folk,
„Jeg kan ikke
der er på kanten
undgå at blande
af samfundet. Vi
VI HANDLER
bæredygtige valg
har 13 fleksjobbere
KAFFEBØNNER MED 933
med socialt ansvar,
fastansat lige nu.“
det er ligesom min
Virksomheden
FAMILIER I AFRIKA LIGE
DNA,“ fortæller
har flyttet lokaler
NU, OG VI BETALER MERE
han.
hvert andet år på
grund af en sti
FOR KAFFEN, END VI
Et afrikansk
gende efterspørgsel
BURDE
samarbejde
på bæredygtig kva
Samarbejdet med
litetskaffe. Særligt
familierne i Afrika nærmer sig efterhån
iskaffe på glasflaske er et hit lige nu,
den 1000.
som Lars er i gang med at starte pro
„Vi handler kaffebønner med 933
duktion af i Kenya.
familier i Afrika lige nu, og vi betaler
„Når mange mennesker er samlet,
mere for kaffen, end vi burde. Men
skal de have noget læskende. Derfor
bæredygtighed er mere og andet end et sælger vi også iskaffe i stort set alle for
Fairtrade-mærkat, det er mere tanke
lystelsesparker i Danmark. Vi kan med
gangen,“ forklarer ejeren med passion
vores produkt sikre smagen, men den
i øjnene.
er meget hurtigere at lave end normal
Øjne, der på mange rejser i Afrika,
iskaffe. Hvis man regner alt med, både
har set, hvor få og simple ting, der kan
maskinen, rengøring og så videre, er
gøre livet meget bedre for mange men den samlet set tre gange billigere. Det
nesker.
er da også bæredygtighed.“
„Jeg går meget op i, hvordan de har
det. Jeg oplevede flere, der ikke havde
Bæredygtige prikker
rent vand i nærheden, men skulle gå
Det er et krav, at man interesserer sig
meget langt til
for smag, hvis man
nærmeste kilde.
DET ER I MIT UNIVERS arbejder for Lars.
De fik installeret
„Jeg spørger altid
BÆREDYGTIGHED. MAN
et rensesystem fra
til en jobsamtale,
Grundfoss. Vi har
hvad ansøgernes
HJÆLPER ANDRE TIL AT
gjort små ting, der
livret er. For svaret
gør en stor forskel,
fortæller mig, om
HJÆLPE SIG SELV
plantet skyggetræer
de interesserer sig
og hjulpet med bind til pigerne, så de
for smag,“ forklarer han.
kan komme i skole på lige fod med
Der er dog en enkelt i virksomheden,
drengene. Det er i mit univers bære
der ikke interesserer sig for kaffe, og
dygtighed,“ fortæller han og fortsætter: som nok foretrækker tørkost i stedet
„Man hjælper andre til at hjælpe sig
for. Det er den seks år gamle dalmati
selv,“ siger han og peger på en plakat
ner, Unix, som har sin gang på første
med FN’s 17 verdensmål, der skal være sal over kafferisteriet.
med til at sikre bæredygtig udvikling på
„Han kom fra en familie, hvor han
verdensplan.
ikke havde det godt. Jeg måtte købe
ham for 100 kroner, men jeg endte med
Limen i kaffevirksomheden
at bytte ham for kaffe i stedet. Han var
Coffee and Tea i Randers har fulgt
egentlig et af mine mange bæredygtige
flere af verdensmålene siden 2006,
valg,“ griner han og giver Unix et kær
hvor de startede. Dengang var der otte
ligt klap på snuden.
verdensmål.
„De har altid været en del af vores
Natascha Kalika Østergaard,
strategi og vision. Vi har altid bestræbt
natascha@mercatus.dk
os på at følge de tre mål om at sikre
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Lars Bendix, Danish Coffee and Tea ApS

KAFFEMANDEN MED SIN EGEN
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Direktør Carsten Kruse, ProDrone ApS

Lige efter Carsten Kruse fik studenterhuen på
hovedet begyndte han at nørde områder, han
slet ikke havde forstand på. I dag laver han
droneopmålinger, registrering og andet materiale
til boligforeninger – nicheområder han ikke anede
noget om, da han startede.

Det må næsten være alt, hvad Car
sten Kruse rører ved, der bliver til en
god forretning. Den spirende iværk
sætter har allerede formået at skabe
flere succesfulde virksomheder i en
alder af blot 31 år. Ingen uddannelse
udover studenterhuen fra Randers
Tekniske Gymnasium, men med en
hang til at finde nicher.
„Jeg får en idé om noget, jeg slet
ikke har forstand på, så nørder jeg
det ved at læse en masse om det,
og så prøver jeg det af. Det gælder
også, da jeg købte en drone i 2016,“
fortæller Carsten.
600 ejendomme
for boligforeninger
Efter at have brugt samtlige week
ender på at flyve med den nyind
købte drone, mange aftener på at
læse om droneflyvning og snakket
idéer med sin kammerat, gik de i
gang med at ringe.
„Vi kontaktede Randers Kom
mune, Beredskabet og Randers
Bolig for at høre, om de havde brug
for at få løst opgaver med dronen
– det havde Randers Kommune og
Randers Bolig. Så vi gik i gang med
at teste nogle ting af sammen,“
fortæller han.
Herefter satsede de på boligfor
eningerne. De brugte en lift til at

NØRDERI
TIL EN FORRETNING

CARSTEN GØR
8

Unge ledere
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inspicere tagene på deres boliger,
Carsten og co. kørte i perioder
Plejer er fjenden
men drengene fik dem overbevist
for både Falck, Viking og Dansk
For den unge leder er den største
om, at det var
Autohjælp, men
styrke, fremdrift og succes at skabe
hurtigere, bil
solgte virksom
ledelse i øjenhøjde.
JEG SIGER ALTID,
ligere og mere
heden til Viking i
„Vores organisation er så flad,
DU SKAL GÅ TI SKRIDT
præcist at bruge
2015.
som den overhovedet kan blive, og
en drone.
„Jeg vender
jeg vender forespørgslerne med
TILBAGE OG PRØVE DET
„Vi er nogle
forretning på
alle i virksomheden, så alle bliver
nørder med data AF PÅ DEN SIMPLE MÅDE
hovedet, og så
inddraget, hvor det giver mening.
og udstyr. Så vi
finder jeg de
De er stort set alle ældre end mig,
har løbende udviklet vores produkter små ting, hvor der ikke er andre,“
men med den ledelsesstil, jeg har,
og i dag fylder opmåling og teknisk
siger han.
kan det være lige meget,“ fortæller
udliciteringsmateriale meget i vores
Carsten blev efterfølgende vejle
han og fortsætter: „Jeg tror, at unge
ordrebog. Alt i alt har vi digitaliseret
der for iværksættere i Erhvervsrådet
ledere er lidt mere åbne end den
over 600 af boligforeningernes ejen i Randers Kommune, her var hans
gammeldags ledertype. Vi har et
domme indtil videre. Vi har fundet
bedste råd til andre unge, der har
teknologisk forspring, fordi vi er født
vores nichebranche,“ fortæller lede
iværksætterd
i den, og sørger
ren, der i dag har seks ansatte, en i
rømme, at de
for at automati
VORES
Kolding, en i København og resten i
skal starte i det
sere, og vi siger
ORGANISATION ER
Randers. Inklusiv fire professionelle
små.
ikke „plejer“
droner.
„Jeg siger
til noget, som
SÅ FLAD, SOM DEN
altid, du skal gå
mange ældre
Starte småt
ti skridt tilbage
ledere med
OVERHOVEDET KAN
Carsten importerede først biler, og
og prøve det af
meget erfaring
BLIVE, OG JEG VENDER
det gik godt, men en hjemmeside
på den simple
måske gør.
med bilauktioner gik knap så godt,
måde. Prøv
Ordet „plejer“
FORESPØRGSLERNE MED
herefter satsede han på autotrans
hellere noget af
er innovationens
ALLE I VIRKSOMHEDEN
port og autohjælp.
for 10.000 end
fjende nummer
„Hvor de andre udbydere på det
150.000 kroner.
1,“ slutter han.
danske marked binder folk til et
Mange idéer bliver ikke til noget,
abonnement, fandt jeg et niche
hvis der skal bruges mange penge
Natascha Kalika Østergaard,
område, hvor jeg kørte ud til dem,
til opstarten, for det kan en iværk
natascha@mercatus.dk
der ikke havde tegnet et abonne
sætter sjældent skaffe,“ forklarer
ment og hjalp dem til en god pris.“
han.
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Teamkoordinator Rasmus Salling Jensen, Production Manager Jørgen Bøgelund-Nielsen
og industriteknikker Lars Peter Thun Pedersen i Termas nye kantine.

NY STRATEGI

HAR GIVET TERMAS
METALAFDELING VOKSEVÆRK
10
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De fleste på Djursland er klar over, at Terma i Grenaa – målt på verdensplan
– er specialist i at arbejde med kompositmaterialer. Hvad færre ved, er at
deres metalafdeling i løbet af en kort årrække, er rykket op i eliten målt på
både kvalitet, fleksibilitet og kapacitet. Det betyder, at der er brug for flere
lærlinge og faglærte.
I løbet af de sidste tre år er det lyk
kedes ledelse og medarbejdere at
skabe en stærk og samlet metal
enhed af de enkeltafdelinger, der ar
bejder med metalforarbejdning. „Vi
har arbejdet intenst med Lean med
det højeste mål, at få vores produk
tions-kæde til at spille sammen,
og dermed blive mere produktive,“
forklarer direktør Jørgen Laursen.
„Det har været en spændende rejse,
der har medført, at vi i dag har øget
produktionen markant.“ Ifølge direk
tøren er der sket en kulturændring,
hvor involvering og tæt dialog mel
lem ledelse og medarbejdere, har
skabt de positive resultater. „Metal
afdelingen tæller i dag omkring
100, hvoraf de 40 er tiltrådt inden
for halvandet år. De ansatte er især
industriteknikere, smede, montører
og overfladebehandlere.“

det nu er dem, der kigger os over
skulderen,“ smiler han.

hver måned har en uformel snak om
løst og fast med ti medarbejdere af
gangen.“

Avanceret teknologi
i menneskehænder
Gode og trygge arbejdsforhold
Den nye strategi har også medført
Der er i det hele taget fokus på et
betydelige investeringer i meget
godt arbejdsmiljø. „Vi har ikke alene
avancerede
investeret i pro
bearbejdnings
duktionsudstyr,
VI HAR DE SENESTE
maskiner. „I
men også i vel
flyindustrien
færdsfaciliteter.
10-12 ÅR INVESTERET I ALT
arbejder vi
Vores helt nye
hovedsageligt i
kantine, hvor vi
OMKRING 600 MIO. KR. I
aluminium, og
kan samle alle
GRENAA
med ekstremt
500 medarbej
små tolerancer,“
dere, er et godt
fortsætter Jørgen, der også gerne
eksempel, og både de og vores
sætter tal på investeringerne. „På to køkkenstab har udtrykt stor begej
år har vi købt seks maskiner hos vo
string for resultatet,“ siger Jørgen
res mangeårige samarbejdspartner
og fortsætter: „Ombygningen af den
DMG Mori. De koster hver omkring
gamle kantine til nye omklædnings
10 mio. kr., så vores folk arbejder
faciliteter er allerede i fuld gang.“
med toppen af poppen. Der er op til
At ledelse og medarbejdere på
Involvering øger kvaliteten
180 værktøjer indbygget i en enkelt
fabrikken i Grenaa er på rette kurs,
Teamkoordinator Rasmus Salling
maskine.“ Jørgen fortæller også,
vidner årets resultat i høj grad om.
Jensen, der oprindelig er udlært
at der over de seneste 10-12 år er
„På vores netop overståede gene
mekaniker og har været på Terma
investeret i alt omkring 600 mio. kr.
ralforsamling kunne vi præsentere
i 16 år, bakker op om direktørens
i Grenaa.
bestyrelsen for et overskud på 31
udlægning. „Vi har været på en
„Vi er mange her, der er meget
mio. kr. alene for Grenaa-fabrikken,
kæmpe rejse. På få år er vi, der
engagerede fagfolk med hang til
samt et rekordresultat for hele
arbejder i montagen, blevet ti gange
det nørdede,“ byder Rasmus ind.
koncernen,“ runder direktøren af.
så mange. Men samtidig er arbejdet „Tolerancerne er ofte på 1/100 mm,
„Ordrebogen indikerer et fast flow
blevet mere spændende, fordi vi
og det stiller voldsomme krav.“ Det
af ordrer, der rækker solidt mange
som medarbejdere hele tiden skal
betyder også, at de, der enten tager
år frem i tiden, så vi ser meget for
være med til at forbedre produk
deres industritekniker-uddannelse
trøstningsfuldt på vores fremtidige
tionen.“ På den måde har Rasmus
her, eller i forvejen er metal-folk og
udvikling.“
og hans kolleger aktivt deltaget i at
efteruddannes, bliver fagligt stærke.
designe værktøjer og metoder, der
„Mange af vores elever vinder
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
letter arbejdsgangene, og sætter
medalje ved svendeprøven og sidste
entydigt fokus på kvaliteten.
år blev Terma kåret til Østjyllands
Alle ansatte
bedste praktik
vælger hvert
plads.“
TOLERANCERNE ER
år tre kolleger,
„Nye medar
OFTE PÅ 1/100 MM, OG
der får æren af,
bejdere kommer
at blive årets
igennem et
DET STILLER VOLDSOMME
kollega. „Jeg
introforløb med
KRAV
var så heldig
intensiv support,
sidste år at være
så de ved, hvor
en af dem, og vi vandt en tur, hvor
dan vi driver fabrikken og får et fuldt
vi blandt andet besøgte en stor
billede af den, ligesom de introduce
samarbejdspartner i Californien. Her
res for hele ledergruppen,“ supple
oplevede vi, at vores metode og
rer Jørgen, der også selv praktiserer
Jørgen Bøgelund-Nielsen og Lars Peter Thun Pedersen
måde at udvikle arbejdsflowet ved
den direkte dialog på gulvet. „Vi
ved en af de avancerede fræsemaskiner fra DMG Mori
hjælp af involvering, har betydet, at
har indført Jørgens Hjørne, hvor jeg
www.randersbiz.dk · jun/jul 2020
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NY OG
FLEKSIBEL ARENA
ER OGSÅ FOR HR. OG FRU RANDERS

Direktør Gitte Nørgaard, Arena Randers
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Når Arena Randers åbner op igen, vil der ikke kun blive spillet
håndboldkampe og afholdt koncerter og messer på stedet, men muligheden
for at leje lokaler til møder, større konferencer eller private arrangementer
skal være en mulighed.
Det dufter nyt. En blanding af frisk
samtidig give en sikkerhed, hvis en
„Så kan man booke sig ind her,
maling og træ møder en, når man
arrangør regner med 500 deltagere,
sidde i vores VIP-boks i hallen og få
træder ind i
men halvdelen
lækker forplejning.“
Arena Randers.
møder op, så
VI IKKE KUN ER ET
Råt beton på
tilpasser vi arran Hr. og Fru Randers’ hus
IDRÆTSCENTER, MEN AT
væggene, sort
gementet ved at Det er vigtigt for direktøren, at
troldtekt i lof
flytte lokale eller randrusianerne ikke opfatter Arena
DER OGSÅ ER PLADS TIL
terne og varme
gør det mindre.
Randers som et handelshus.
egetræsdetaljer
Det er vores
„Det her er Hr. og Fru Randers’
KONFERENCER, MØDER
som blikfang
styrke,“ siger
hus. Derfor håber vi også, at alle
OG EN KONFIRMATION
på blandt andet
hun.
vil være med til vores åbningsfest
sæder og stole,
Og så kan
på et tidspunkt. De må meget
bænke i foyeren og lister på væg
Arena Randers mætte mange
gerne tage ejerskab, så de føler
gene. Alt er spritnyt og helt urørt.
munde.
sig hjemme her,“ forklarer Gitte og
„De her lækre, eksklusive og
„Vi har et produktionskøkken, der
fortsætter: „Her er plads til en gåtur
rustikke detaljer skal være med
kan levere mad til alt lige fra to til
i arenaen, se håndboldpigerne træne
til at signalere, at vi ikke kun er et
2.000 gæster.“
eller droppe ind og få en kop kaffe
idrætscenter, men at der også er
i caféen eller læse dagens avis. Vi
plads til konferencer, møder og en
Lys og akustik
ser det, som et kultur- og værested,
konfirmation. Der er intet, der er for
Ifølge direktøren, er det lykkedes
hvor alle er velkomne,“ forklarer
stort eller småt,“ fortæller Arena
at skabe et rustikt og lækkert sted,
hun.
Randers’ direktør Gitte Nørgaard.
hvor der er kræset for detaljerne.
Hun opfordrer samtidig folk i
„Det har været vigtigt for os, at
Randers til at benytte sig af mu
Fleksibilitet i højsædet
akustikken er i orden. Og så skulle
lighederne for at stable et event
De 3.200 stole i den store hal kan
her være lys og varme, så man har
eller lignende på benene i arenaens
skubbes rundt, klappes sammen og
lyst til at være her,“ siger hun.
lokaler.
pakkes ind i væggene alt efter, hvad
Der er samtidig kræset om valg
„Sidder der nogen i Randers med
der er brug for, og så kan stedet
af møbler og
en drøm om at
rumme helt op til 6.000 koncert
interiør.
være arrangør på
DET HAR VÆRET VIGgæster.
„Det at kunne
et event eller an
TIGT FOR OS, AT AKUSTIK- det, så tøv ikke
„Arena Randers bliver brugt mor
være nogle af
gen, middag, aften og nat. Det luk
de første til at
med at kontakte
KEN ER I ORDEN. OG SÅ
ker ikke ned. Så det er uhyre vigtigt
gøre brug af
os. Det kan være
SKULLE HER VÆRE LYS OG et Danmarks
for vores drift, at det er et fleksibelt
det her, det kan
sted,“ forklarer hun, og fortsætter:
være helt spe
VARME, SÅ MAN HAR LYST mesterskab i en
„Men det er også vigtigt, at stedet
cielt. Jeg hører
sportsgren eller
TIL AT VÆRE HER
egner sig til sportsstævner med
mange sige „ej,
et mesterskab
sportstasker og sportssko, men
kan vi være de
for kokke, det er
samtidig også små og store fester
første til at bruge det lokale eller de
kun fantasien, der sætter grænser,“
med kjoler og fine sko,“ forklarer
møbler“ – det er noget helt særligt,
slutter hun.
hun.
når det er nyt og lækkert,“ forklarer
Fleksibilitet har i hele processen
Gitte.
Natascha Kalika Østergaard,
været et nøgleord.
Det kan også være firmaer, der
natascha@mercatus.dk
„Vi har mødelokaler i alle stør
skal have et salgsmøde eller vise en
relser, der kan deles op. Vi kan
kunde rundt i Randers.
www.randersbiz.dk · jun/jul 2020
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Salgsingeniør Lars Brandstrup og adm. dir. Claus Terkildsen, Peab Asfalt A/S

PEAB ASFALT

ER NAVNET NU OG FREMOVER
Mange har måske svært ved at
finde ud af, hvad Peab Asfalt
egentlig er for en virksomhed, da
den har skiftet navn flere gange i
årenes løb. Virksomheden har dog
rødder 90 år tilbage med erfaring
indenfor blandt andet asfalt,
vejstriber og industrigulve, og så
har Peab et stort miljøfokus.

14
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Velkommen til Peab Asfalt, en
dem,“ fortæller administrerende
landsdækkende virksomhed med
direktør i Peab Asfalt A/S i Danmark
syv fabrikker spredt jævnt udover
Claus Terkildsen.
det danske landkort. Hvis der ikke
er en klokke, der ringer i forbindelse
Aktiviteter i Randers
med navnet, så kan det være, fordi
Virksomheden har i årtier udført
virksomheden
asfaltarbejde for
har ændret navn
PEAB ER DE FØRENDE Randers Kom
en del gange
mune.
INDENFOR ASFALT
gennem tiden.
„Vi har blandt
Først hed de
andet lagt asfalt
ARBEJDE I NORDEN, OG VI på hele Århus
Icopal, derefter
Lemminkäinen,
BLIVER NU DERES FØRSTE vej. Har man
så blev det LMK
ikke bemærket
STÅSTED I DANMARK
VEJ og igen
os, er det, fordi
Lemminkäinen
vi lagde det om
for i 2018 at blive til YIT, inden Peab- natten, hvor der ikke er så meget
koncernen købte YIT-koncernens
trafik,“ fortæller Lars Brandstrup,
asfalt- og råstofaktiviteter i hele
der er salgsingeniør i Peab As
norden inklusiv Danmark i 2019.
falt med ansvar for blandt andet
„Jeg kan godt forstå, at kunder,
Randers-området, og fortsætter:
samarbejdspartnere og andre er en
„Derudover har vi netop afsluttet
smule forvirrede over, hvad vi egent asfalteringen af parkeringspladsen
lig hedder, men vi er rigtig glade for,
ved Arena Randers,“ forklarer han.
at vi nu hedder Peab Asfalt. Peab er
Randers Asfaltfabrik, der i
de førende indenfor asfaltarbejde i
folkemunde er kendt som Asfalt
norden, og vi bliver nu deres første
fabrikken, er nu også en del af Peab
ståsted i Danmark, så vi tror på
Asfalt.
www.randersbiz.dk · jun/jul 2020

„Det at producere og lægge asfalt
er ikke bare at gå hen og trykke på
en knap, det tager tid. Og når en
entreprenør ringer og skal bruge det
her og nu, så skal vi være fleksible,
give en god service og rykke ud så
hurtigt som muligt. Det har vi gjort i
Randers,“ forklarer han.

„Vi har stort set udfaset brugen af
diesel, så vores maskiner nu kører
på GTL brændstof, der er naturgas
på flydende form, som udleder langt
færre skadelige partikler, og det
betyder noget med det antal maski
ner, vi har. Derudover har vi sænket
temperaturen på vores asfalt, så
vi ikke bruger unødige ressourcer
Fokus på miljøet
på at opvarme asfalten. Dertil har
Et af Peab Asfalts helt store fokus
vi bygget råvarehaller, hvor vores
områder er klima og miljø, hvor
materialer før i tiden lå ude i det fri,
virksomheden løbende arbejder på
er de nu under tag, så de kan tørres
at løfte deres indsats på området.
hurtigere,“ forklarer salgsingeniøren.
„Vi er de førende indenfor gen
Generelt sørger alle medarbejdere
anvendelse af
i virksomheden
gammelt asfalt.
for at arbejde
PEAB ER EN
Vi fræser det
med produkter,
ATTRAKTIV EJER OG
øverste lag af
der kan fremme
og blander det
miljøet.
SAMARBEJDSPARTNER,
sammen med
„Vi producerer
DER HAR ET BREDT UDBUD asfalt med lav
nyt, og så bliver
det genbrugt,“
rullemodstand
AF YDELSER, SOM VI KAN
forklarer Lars.
der gør, at bilerne
TILBYDE VORES KUNDER
Peab Asfalt
bruger 4-6%
råder over 150
mindre brænd
køretøjer, 30 store asfaltudlæggere
stof, når de kører på det sammenlig
og omkring 150 tromler.
net med andet asfalt,“ siger han.
www.randersbiz.dk · jun/jul 2020

Fremtidens asfalt
Peab er oprindeligt en svensk
familievirksomhed, der har rød
der 61 år tilbage, hvor to brødre
på bare 14 og 16 år startede Peab.
Den yngste bror er i dag 75 år, men
han sidder stadig i virksomhedens
bestyrelse.
Den administrerende direktør for
Peab Asfalt i Danmark er glad for nu
at være en del af den rodfaste Peabkoncern.
„Peab er en attraktiv ejer og
samarbejdspartner, der har et bredt
udbud af ydelser, som vi kan tilbyde
vores kunder,“ fortæller han.
Han er meget sikker i sin sag, da
han svarer på spørgsmålet, om de
skifter navn igen.
„Nej, det gør vi helt sikkert ikke.
Peab er eksperter på det her om
råde, og da det er en industriel ejer,
gør det dette opkøb til et langsigtet
ejerskab. Så Peab Asfalt er navnet
nu og fremover,“ slutter han.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk
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Det giver mening for den danske
teknologikoncern Terma at samle alle
opgaver med porte, kraner og løftegrej hos
Apro Danmark. Det sikrer en smidig og effektiv
håndtering af både serviceopgaver, reparationer og
nyanskaffelser.
Tekniker Carsten Rasmussen er en
samme leverandør, og af den grund
erfaren tovholder og ansvarlig for
kom både portene og løftegrejet
porte, kraner og løftegrej hos Terma
med senere.“
i Grenaa. Han
„Alt i alt er
skulle på et tids
vi
omkring 500
DE VED PRÆCIST,
punkt bruge en
medarbejdere i
HVORDAN DE SKAL GEny kran, og her
Grenaa, fordelt
kom Apro Dan
på 30.000 m2
BÆRDE SIG, OG HVORDAN
mark på banen.
under tag. Vi har
DE KAN KOMME TIL, SÅ
„Apro Danmark
12 opvarmede
kom med en
PRODUKTIONEN KAN KØRE og tre uopvar
god pris, og kom
mede haller, og
på den måde ind SÅ UHINDRET SOM MULIGT en stor del er
som kranleve
værksteder, som
randør og derefter også i forhold
alle har masser af kraner og porte
til den årlige lovpligtige service på
og et stort sortiment i løftegrej.“
vores omkring 50 kraner.“
Alt skal lovpligtigt kontrolleres en
gang om året. „Apro Danmark og
Løftegrej og porte
direktør Morten Jakobsen sørger
Samarbejdet udviklede sig hurtigt
for, at det hele bliver gennemgået,
til også at omfatte porte og løfte
testet og får en ny mærkning, så vi
grej. „Vi kunne se en stor fordel i
kan se, at det hele er kontrolleret og
at samle alle opgaverne hos den
efterset. Servicemontørerne smører,

udskifter hjul og andre sliddele, så
grejet kan køre et år mere. Det er
vigtigt for os, at vi ikke får unødige
produktionsstop, men Apro rykker
også ud, hvis noget alligevel går
pludseligt i stykker.“
Carsten ser det som en stor
fordel, at Apro kun bor 500 meter
fra fabrikken. „De kommer hurtigt,
og de ved præcist, hvordan de skal
gebærde sig, og hvordan de kan
komme til, så produktionen kan køre
så uhindret som muligt.“
Godkendt og akkrediteret
Terma i Grenaa producerer dele i
kulfiber og komposit til det ame
rikanske kampfly F-35 på Nord
europas mest avancerede center
for produktion af strukturdele til den
internationale flyindustri. Derfor er
sikkerhedsforanstaltningerne store,
også for virksomhedens eksterne

PARTNE
RSK

AB BET
RESSO
YDER B
URCEO
ÅDE
PTIME
RING
OG SIK
KERHE
D
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Tom Nielsen dækker Randers-området
Efter 15 år som servicetekniker hos Nassau Door
tørnede Tom fra april måned ud som portspecialist
for Apro. Med en teknisk baggrund som industri
tekniker er der ikke den opgave med døre, porte
og ramper, han ikke kan løse. Han er helt igen
nem randrusianer og har allerede åbnet mange
døre for Apro i Randers og omegn. „Jeg er glad
for at være en del af et dynamisk ungt team, hvor
der ikke er langt fra hovedet til halen. Jeg løser
de problemer, der opstår på stedet, uden at
spørge nogen. Det er frihed under ansvar.“
Tom Nielsen, Apro Danmark

samar
bejdspartnere.
De servicemontører
hos Apro, der kommer på fabrik
ken, er alle godkendt og akkrediteret udvik
til at komme ind og arbejde. De
let sig til
skulle bl.a. bestå en såkaldt FOD
partnerskab. De har
test (Foreign Object Damage), før
lavet en samarbejdsaftale,
de fik adgang til at komme rundt på
der bl.a. indeholder aftalte priser
værkstederne, og de er alle kendt
på reservedele, avancer samt faste
på fabrikken. Vedligeholdelsen for
timepriser både i og udenfor normal
de to andre
arbejdstid. Det
Terma-afdelinger
handler ifølge
DE ER GODE TIL AT
i Lystrup og
Carsten om gen
TILPASSE SIG, OG VI FÅR
Herlev styres
sidig tillid. „Vi får
også fra Grenaa, PRÆCIST DET, VI ØNSKER
da ind i mellem
så Mortens folk
kontrapriser
OS
servicerer også
på nogle af de
dem.
opgaver, Apro
løser, men det er sjældent. For hvis
Partnerskab
vi f.eks. køber en port et andet sted,
Fra at være ren leverandør har
bliver det nemt noget bøvl med den
samarbejdet med Apro Danmark
efterfølgende service. Samtidig er

både
Morten og
hans folk beha
gelige at arbejde sammen
med. De er gode til at tilpasse sig,
og vi får præcist det, vi ønsker os.“
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Tekniker Carsten Rasmussen, Terma og direktør Morten Jakobsen, Apro Danmark
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Da Birgitte Sidenius Bjerge Lamp måtte vælge
et sted på Djursland, der betød noget særligt
for hende, valgte hun Trehøje. Her er hun
kommet gennem hele sin barndom, både da
hun som ung var spejder og med familien. Et
sted den nye chef for Nationalparken Mols
Bjerge kalder for ikonisk.

Hun kunne have valgt hvilket som helst sted på Djurs
land. Kalø Slotsruin eller hendes nye kontor på jagtslot
tet i Rønde med udsigt, hvor sekretariatet for National
park Mols Bjerge har til huse, var i hendes overvejelser,
men valget faldt på Trehøje.
„Det er bare et helt særligt sted. Her er dejligt og
smukt, og så er det bare helt ikonisk,“ fortæller hun.
Barndommens skridt
Allerede som barn legede Birgitte på højene.
„Min venindes forældre havde et sommerhus
herude, hvor jeg kom som lille pige, så jeg har mange
gode barndomsminder fra Trehøje og Mols Bjerge,“
fortæller hun.
I dag har Birgittes veninde et sommerhus i området,
hvor hun besøger hende, men hun tager også forbi for
bare at gå en tur alene.
„Jeg kan både lide at komme her sammen med
andre, men også alene. Så går jeg en tur og nyder den
dejlige ro og kigger ud over landskabet. Man kan også
se Aarhus her fra, hvor mine tre børn bor,“ fortæller
hun, mens hun peger mod storbyen.

JEG ER ET VANVITTIGT
NYSGERRIGT MENNESKE, SÅ
JEG KAN LIDE AT LAVE RIGTIG
MANGE TING

Storforbruger af kultur
Udover at være et familie
menneske, så er Birgitte stor
forbruger af kulturtilbud.
„Det gælder lige fra livesport
til opera, og så holder jeg meget

HJEM TIL

BARNDOMS
MINDERNE
I MOLS BJERGE
18
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af at læse bøger, gå i biografen eller i teatret,“ forklarer
bage til barndomsbyen Hinnerup, hvor hun er født, op
hun.
vokset og hendes mor stadig bor i barndomshjemmet.
Birgitte har selv spillet håndbold, og hun følger
„Min mand arbejder i Skjern, så Hinnerup ligger i
meget med i de forskellige
midten. Så der skal vi bo,“ siger
turneringer, både klubkampe og
hun.
DET ER SELVFØLGELIG
landskampe.
Efter et par dage i den nye
VEMODIGT, MEN DET ER OGSÅ EN stilling som chef for National
„Jeg har set mange kampe i
herrehåndbold i Aarhus, Kolding DEJLIG FØLELSE AT SIGE PÅ GEN
parken Mols Bjerge kan hun
og Skjern,“ siger hun og under
mærke, at det er det helt rigtige.
SYN OG STARTE PÅ NOGET NYT
streger, at hun altid følger med
„Jeg ser meget frem til at
i håndboldherrernes turnering i
bygge oven på det fantastiske
januar.
arbejde, som min forgænger og dygtige medarbejdere
„Jeg er et vanvittigt nysgerrigt menneske, så jeg kan
har lavet, og jeg går ydmygt til opgaven. Det er dejligt
lide at lave rigtig mange ting, undersøge dem og blive
at komme godt i gang med opgaverne, og lære medar
klogere,“ tilføjer hun.
bejdere, samarbejdspartnere og borgere at kende. Indtil
videre har jeg slået lyttelapperne ud og suger al viden
Fra Christiansfeld til Djursland
til mig,“ forklarer den nye chef, mens hun kigger mod
Da hun sagde farvel til arbejdet i Christiansfeld, for at
fremtiden.
flytte mod arbejdet på Djursland, var det med blandede
„Mols Bjerge er en rigtig topattraktion, så jeg vil ikke
følelser.
læne mig tilbage, men kæmpe for at bevare det. De
„Jeg har virkelig krammet meget, og det har været
lokale er stolte af området og har taget Nationalparken
med en del tårer, for efter fire år i Kolding som kommu
til sig, og de besøgende skal også få øjnene op for den
nal ombudsmand og fire år i Christiansfeld som leder af
perle, det her sted er. Ikonisk,“ slutter hun og skæver
Christiansfeld Centret, skal jeg sige farvel og starte på
udover markerne.
noget helt nyt. Det har været en god tid. Så det er selv
følgelig vemodigt, men det er også en dejlig følelse at
Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk
sige på gensyn og starte på noget nyt,“ fortæller hun.
Lige nu pendler Birgitte fra Vejle, hvor hun bor, til
kontoret i jagtslottet i Rønde. Men planen er at flytte til

Nationalparkchef Birgitte Sidenius Bjerge Lamp, Nationalpark Mols Bjerge
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Salgspris, kr. pr. m²

Graf

Tabel

Salgspris pr. kvm. (kr)
Villaer/Rækkehuse

Alle data er indhentet i perioden
16.03.2020-20.05.2020
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
Bisnode Danmark A/S Gengivet uden ansvar. Antal ansatte er en usikker variabel.

11.500

11.000

Kroner

10.500

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

10.000

*) Virksomheden er reklamebeskyttet.
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…
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Salgstid (dage)
Villaer/Rækkehuse

Tabel

Læs

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det

seneste
pressemeddelelsen:

210 du dækker
område,
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen
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200
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Boligsidens Markedsindeks.
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190
Du kan
også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken
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data for
din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.
180

Boligsidens

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid
170
velkommen
til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,

april 2020

Dage

Markedsindeks

der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om
boligmarkedet.
160

Pressemeddelelser

Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,
du søger
150 bolig i.

24/7 RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,1
(1,2)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
7
A1 CONSULT A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
11,5
(8,7)
Resultat før skat
5,5
(3,9)
Egenkapital
6,4
(5,0)
Antal ansatte
9
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Ændring måned

Ændring år

6,2%

-2,2%

Kilde:Boligsidens
Boligsiden.dk
Markedsi…

ABYG OG MONTAGE APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,3
(3,0)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
7

Læs

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det

seneste
pressemeddelelsen:

område, du dækker
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

Boligpriserne

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra
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niveauet på
trods af
corona

Boligsidens Markedsindeks.
Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken
fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

Antal erklærede konkurser

data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.

Boligsidens
Markedsindeks

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid
velkommen til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,
der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om
boligmarkedet.

1000
Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,

april 2020

Pressemeddelelser

du søger bolig i.

ASSENTOFT 2TALBYG A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
5,8
(5,8)
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Resultat før
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0,2
(0,3)
Egenkapital
3,0
(2,8)
400
Antal ansatte
16
300

ASSENTOFT SMEDE-OG
MASKINFORRETNING
A/S
200
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
10,1
(11,2)
100
Resultat før skat
1,4
(3,0)
Egenkapital0
5,2
(5,1)
Antal ansatte
16
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Kilde: Danmarks Statistik

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

AXACON A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
7,2
(6,7)
Resultat før skat
0,0
(0,9)
Egenkapital
3,1
(3,1)
Antal ansatte
11
B. F. RUSTFRI A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
9,0
(5,2)
6
Resultat før skat
4,0
(0,7)
5
Egenkapital
4,2
(1,6)
Antal ansatte
11

5

4

BILHUSET
3 HALDRUP RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
2
Bruttofortjeneste
19,3
(16,2)
Resultat før
(0,1)
1 skat	-2,3
Egenkapital
5,1
(5,4)
0
Antal ansatte
54
4

Marts
2019

Januar
2020

1.862

1.902

Februar
2020

Marts
2020

1.864

2.008

Kilde: Danmarks Statistik

De tilgængelige data for
hhv. erklærede konkurser
og bruttoledighed giver
pga. Covid-19 ikke nødvendigvis et retvisende billede
af perioden.
Tallene kan være undervurderede og det reelle
niveau er meget usikkert.
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Ajour

BISTROTEKET APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,7
(2,6)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
1,0
(0,8)
Antal ansatte
15
BYENS MALERFIRMA RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
9,4
(9,9)
Resultat før skat
0,1
(0,6)
Egenkapital
4,2
(4,6)
Antal ansatte
24
C.J. HVIDEVARESERVICE APS
Regnskabsafslutning 31-10-2019
Bruttofortjeneste
9,8
(11,2)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
1,4
(1,2)
Antal ansatte
26

CAFÉ K APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
12,4
(10,3)
Resultat før skat
2,3
(1,0)
Egenkapital
5,8
(4,1)
Antal ansatte
29
CAJU RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
13,9
(13,4)
Resultat før skat
2,8
(2,2)
Egenkapital
9,0
(6,9)
Antal ansatte
29
CAJU VEJLE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
18,6
(16,1)
Resultat før skat
3,5
(2,0)
Egenkapital
11,0
(8,3)
Antal ansatte
34
CARELINK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
31,8
(30,7)
Resultat før skat
10,5
(12,9)
Egenkapital
23,0
(18,9)
Antal ansatte
606
CENTRUM BOGBINDERI A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
17,2
(19,0)
Resultat før skat
0,4
(1,0)
Egenkapital
1,3
(1,3)
Antal ansatte
35
DANSK ALVØEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
7,9
(7,1)
Resultat før skat
2,3
(2,9)
Egenkapital
6,5
(6,7)
Antal ansatte
10
DB RANDERS I APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
4,8
(5,3)
Resultat før skat
1,7
(2,1)
Egenkapital
1,4
(1,7)
Antal ansatte
7
DECO GROUP A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
44,5
(36,2)
Resultat før skat
14,5
(13,9)
Egenkapital
38,3
(32,0)
Antal ansatte
63
DELLE KOMPAGNIET APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,4
(2,1)
Resultat før skat
1,0
(0,9)
Egenkapital
2,4
(1,6)
Antal ansatte
8
DESIGN SMEDIE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
4,2
(3,6)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
2,1
(2,0)
Antal ansatte
8
DJ SUPPLY A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
8,9
(8,7)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
5,3
(5,1)
Antal ansatte
15
DK-TAXI APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,9
(0,2)
Resultat før skat	-1,9
(0,0)
Egenkapital	-1,1
(0,5)
Antal ansatte
11
DPL ENTREPRISE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
6,8
(7,8)

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,1
0,8
11

(0,5)
(1,0)

ECAR A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
4,7
(3,9)
Resultat før skat
1,2
(1,0)
Egenkapital
4,6
(4,1)
Antal ansatte
7
ENGELSHOLM APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
8,6
(0,3)
Resultat før skat
7,1
(2,1)
Egenkapital
8,3
(2,7)
Antal ansatte
7
FA-EL A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
18,4
(21,2)
Resultat før skat
2,6
(3,2)
Egenkapital
10,6
(13,8)
Antal ansatte
42
FABRICIUS BYG APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,6
(2,3)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
7
GEVA APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste	-0,1
(-0,1)
Resultat før skat
5,2
(-1,3)
Egenkapital
34,5
(30,5)
Antal ansatte
7
GRAFISK ID A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,8
(2,0)
Resultat før skat
0,3
(-1,2)
Egenkapital
6,1
(6,0)
Antal ansatte
15
HARDI V - RANDERS LÅSESERVICE A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
18,6
(18,4)
Resultat før skat
7,1
(7,1)
Egenkapital
10,2
(11,7)
Antal ansatte
22
HC FARVER A/S
Regnskabsafslutning 30-11-2019
Bruttofortjeneste
3,7
(4,1)
Resultat før skat
0,1
(0,7)
Egenkapital
4,2
(4,5)
Antal ansatte
8
HF CHRISTIANSEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
20,5
(19,8)
Resultat før skat
3,1
(4,8)
Egenkapital
51,5
(90,0)
Antal ansatte
37
HORNBÆK BAGERI, RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
11,3
(12,0)
Resultat før skat
0,9
(1,1)
Egenkapital
4,0
(3,3)
Antal ansatte
31
HOTEL KRONJYLLAND A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
6,6
(7,0)
Resultat før skat	-1,4
(-0,4)
Egenkapital
31,0
(26,0)
Antal ansatte
16
HÖRMANN DANMARK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
27,0
(23,9)
Resultat før skat
1,9
(1,0)
Egenkapital
16,6
(15,2)
Antal ansatte
49
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INFO-TERIA GUDENÅ ØST APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,6
(4,0)
Resultat før skat	-0,0
(0,6)
Egenkapital
0,0
(0,6)
Antal ansatte
7
INTERFJORD RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
6,7
(5,2)
Resultat før skat
1,7
(0,3)
Egenkapital
2,0
(1,2)
Antal ansatte
12
J.H. STÅLINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2019
Bruttofortjeneste
10,2
(13,2)
Resultat før skat	-1,4
(1,2)
Egenkapital
0,1
(1,8)
Antal ansatte
22
JENS-PETER SØRENSEN,
716 LANGÅ APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
4,2
(2,6)
Resultat før skat
1,2
(0,5)
Egenkapital
1,6
(0,7)
Antal ansatte
7
JP TRANSPORT OG HANDEL APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2019
Bruttofortjeneste
3,8
(2,7)
Resultat før skat
0,2
(-0,2)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
8
JYDSK AUTOMOBIL CENTRUM A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
24,6
(26,6)
Resultat før skat
3,3
(4,1)
Egenkapital
6,6
(6,0)
Antal ansatte
47
KIM SVENDSEN,
739 GUDENÅCENTRET APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,7
(3,8)
Resultat før skat
0,7
(0,9)
Egenkapital
1,2
(1,6)
Antal ansatte
7
KRONJYLLANDS TAXABUS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,9
(4,2)
Resultat før skat	-0,3
(-0,2)
Egenkapital
6,0
(6,1)

Antal ansatte

KURT SØRENSEN MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
27,1
(23,8)
Resultat før skat
1,7
(0,8)
Egenkapital
19,2
(19,5)
Antal ansatte
40
KÆRBY TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,1
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
7
LARS CHRISTENSEN,
943 KRISTRUP APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,1
(3,2)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
6
LIMO LABELS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
92,0
(96,0)
Resultat før skat
10,2
(4,0)
Egenkapital
32,8
(25,7)
Antal ansatte
134
LOEVSCHALL A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
22,4
(24,0)
Resultat før skat
9,1
(10,7)
Egenkapital
8,4
(11,6)
Antal ansatte
16
MADXPRESSEN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,6	Resultat før skat
0,0	Egenkapital
0,1	Antal ansatte
7
MARETTI TRÆGULVE APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
5,7
(4,8)
Resultat før skat
1,5
(1,0)
Egenkapital
2,3
(1,2)
Antal ansatte
7
MH BYG APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,9
(1,7)

Nye selskaber
Cvr nr
41372303
41368721
41366710
41365927
41365625
41363428
41358920
41356987
41354712
41344687
41340967
41340215
41338075
41337931
41336307
41336269
41319615
41319267
41318880
41315164
41312351
41310979
41310359
41308435
41304928
41300388
41298146
41297522
41295783
41294493
41293543
41285524

Selskabsnavn
Reg.dato
Randers Køleteknik ApS................................20.05.2020
NKP Fliser ApS............................................... 19.05.2020
Rask Properties ApS...................................... 18.05.2020
Tomonjas ApS................................................ 18.05.2020
FLOOFERS ApS............................................. 18.05.2020
Vesterhavsvej ApS......................................... 16.05.2020
Back2Basic Food ApS.................................... 14.05.2020
Cars by Hasager ApS..................................... 13.05.2020
E/S Tage-Hansens Gade Aps........................ 13.05.2020
Donut Shoppen ApS...................................... 07.05.2020
Kenneth‘s Murerservice ApS........................06.05.2020
Bentsen & Bentsen ApS................................06.05.2020
Norlands ApS.................................................05.05.2020
Mille-Kunst ApS.............................................05.05.2020
SNT-Multiservice ApS...................................04.05.2020
Malerfirma Blaabjerg ApS..............................04.05.2020
PMJ Komplementarselskab ApS................... 27.04.2020
Fru Lunds Butik ApS...................................... 27.04.2020
Kylling & Co. Hobro ApS................................ 27.04.2020
Kylling & Co. Randers ApS.............................24.04.2020
Falstersvej 1 ApS...........................................23.04.2020
ChaLai Design ApS........................................23.04.2020
Gardinlis Erhverv ApS....................................22.04.2020
Midtjysk Afrensning ApS...............................22.04.2020
Hav&Fjord ApS...............................................20.04.2020
MSAC ApS..................................................... 17.04.2020
SA Ejendomme 2020 ApS............................. 16.04.2020
Thomas Theil ApS.......................................... 16.04.2020
Capstål ApS.................................................... 15.04.2020
PML Properties ApS...................................... 15.04.2020
Randers Autoophug ApS............................... 14.04.2020
Woolsolutions ApS.........................................08.04.2020
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8

41284951
41279257
41277319
41276185
41275472
41274611
41274077
41272791
41271671
41262729
41259078
41258527
41254238
41251611
41251360
41250887
41247649
41246642
41246456
41246332

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,2
0,5
7

(0,3)
(0,4)

MICHAEL BONDE PEDERSEN,
962 RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
4,3
(4,7)
Resultat før skat
0,1
(1,1)
Egenkapital
0,8
(1,2)
Antal ansatte
9
MUNCK KRANER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
4,4
(4,0)
Resultat før skat	-0,1
(-0,0)
Egenkapital
1,4
(1,5)
Antal ansatte
8
NEW FEET MEDICAL
FOOTWEAR A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
11,6
(10,9)
Resultat før skat
3,3
(3,7)
Egenkapital
16,5
(15,4)
Antal ansatte
14
NIELS BJERREGAARD,
991 RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,5
(1,8)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
8

PM SALON GROUP A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
23,4
(13,3)
Resultat før skat	-4,0
(-0,7)
Egenkapital
0,2
(3,3)
Antal ansatte
86
PN TØMRER OG BYGGEFIRMA A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
31,4
(29,6)
Resultat før skat
6,5
(6,1)
Egenkapital
12,8
(12,0)
Antal ansatte
59
PRODAN A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
66,7
(64,2)
Resultat før skat
6,6
(4,4)
Egenkapital
40,1
(37,9)
Antal ansatte
119
PROMAX INDUSTRIES APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
18,2
(9,6)
Resultat før skat
13,5
(3,2)
Egenkapital
32,0
(22,1)
Antal ansatte
8
PURHUS KRO APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,1
(2,1)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,8
(0,6)
Antal ansatte
15

NÜ A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
17,7
(19,6)
Resultat før skat
4,2
(3,3)
Egenkapital
20,0
(19,3)
Antal ansatte
38

RANDERS MASKINFABRIK A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
12,1
(12,5)
Resultat før skat
0,7
(1,6)
Egenkapital
5,2
(5,1)
Antal ansatte
23

ONLINEPOS A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
16,0
(11,7)
Resultat før skat
3,3
(1,7)
Egenkapital
6,2
(4,8)
Antal ansatte
33

RANDERS REB INTERNATIONAL A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
27,8
(30,0)
Resultat før skat
23,4
(20,0)
Egenkapital
79,5
(74,3)
Antal ansatte
14

PER MICHAEL HANSEN,
855 HELSTED APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
5,3
(4,7)
Resultat før skat
0,8
(0,4)
Egenkapital
1,6
(1,4)
Antal ansatte
10

SAMSON APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
9,1
(8,6)
Resultat før skat
4,3
(4,1)
Egenkapital
4,5
(4,4)
Antal ansatte
10

M-S Bolig ApS................................................ 07.04.2020
AH 1305 ApS..................................................04.04.2020
1305 ApS........................................................03.04.2020
Mosdal Business ApS....................................02.04.2020
Aros Tandlægerne ApS..................................02.04.2020
Habitree ApS..................................................02.04.2020
C. Madsen Byg ApS.......................................02.04.2020
JED af 01.04.2020 ApS................................. 01.04.2020
Bio Trees ApS................................................. 01.04.2020
MHT Landteknik ApS..................................... 27.03.2020
Saga Ejendomme ApS...................................25.03.2020
Albyg ApS.......................................................25.03.2020
Jyske Ejendomme ApS..................................23.03.2020
Underfund ApS..............................................20.03.2020
KES Net ApS..................................................20.03.2020
Protech-X ApS................................................20.03.2020
Gorm Andersen Ejendomme ApS................. 18.03.2020
NetRevision ApS............................................ 18.03.2020
Jobing ApS..................................................... 18.03.2020
Makeen ProSupply A/S.................................. 18.03.2020

Selskabsændringer
33393997 H51 ApS...............................................................24.05.2020 2)
32446787 E/S STRØMMEN 23 ApS....................................22.05.2020 4)
30484088 JOHANNELYST ApS...........................................22.05.2020 4)
31632625 LOGIK ApS..........................................................22.05.2020 4)
39860643 Room8 Randers/Silkeborg ApS..........................20.05.2020 4)
20215046 KLINIK FOR AKUPUNKTUR & MANUEL MEDICIN ApS.........
19.05.2020 3)
40738495 Packing Solutions ApS........................................ 12.05.2020 3)
37309125 nordly aps............................................................08.05.2020 4)
38595857 Capital Cash Solutions ApS................................04.05.2020 4)
39064359 FIRESOULS IVS..................................................04.05.2020 4)

40361162
37616923
40273409
38692119
39789884
40020497
30574494
38417142
27234313
35388621
39217821
37692980
13451494
32830188
31893925
38265741
34204624
10140129
34876932
37289167
36978678
39105535
32893597
28692056
40305955
37323683
2)
35386769
39029952
38861557
29802408

A.M. Byg og renovering Ivs................................ 01.05.2020 2)
SL Lab IVS...........................................................29.04.2020 3)
Danwatec-JH ApS...............................................29.04.2020 3)
Østervangens Carexport ApS.............................28.04.2020 0)
Selskabet 13 af 2. marts 2019 ApS....................28.04.2020 0)
Projectweb IVS....................................................28.04.2020 0)
A/S D3T............................................................... 27.04.2020 4)
Bundgaard Tool ApS............................................24.04.2020 2)
KIBA PARKMASKINER ApS...............................24.04.2020 3)
2CON ApS...........................................................23.04.2020 0)
GG Setup ApS..................................................... 21.04.2020 0)
JO Transport IVS................................................. 21.04.2020 0)
JYFO INTERNATIONAL ApS..............................20.04.2020 4)
REKLAMEBOKS ApS..........................................19.04.2020 2)
LGO ASSENTOFT ApS.......................................14.04.2020 3)
Sanne Tange Advokatanpartsselskab................. 07.04.2020 3)
ASX 06042020 ApS............................................06.04.2020 1)
HV GRAFISK ApS................................................03.04.2020 1)
KURTSHANDEL ApS..........................................02.04.2020 3)
Overgaard Tech ApS........................................... 27.03.2020 4)
Sportsfabrikken Aarhus ApS...............................26.03.2020 4)
SylMark IvS.........................................................26.03.2020 4)
AQUA CONVERT ApS.........................................26.03.2020 3)
ØXENHOLT ApS.................................................26.03.2020 3)
Jysk Bilpleje ApS.................................................26.03.2020 3)
Entreprenørfirma Søren Thomas Pedersen ApS...25.03.2020
KRÆS RANDERS ApS........................................24.03.2020 4)
Nygaard og Iversen IVS.......................................24.03.2020 4)
runken IVS...........................................................24.03.2020 3)
DANSKE BUDAPEST A/S...................................20.03.2020 4)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour
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SCAN AUTO & DYBBROE GROUP A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
13,2
(12,5)
Resultat før skat
1,5
(0,9)
Egenkapital
5,9
(5,2)
Antal ansatte
21
SEKURA CABINS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
41,6
(45,9)
Resultat før skat
21,5
(26,5)
Egenkapital
38,7
(28,0)
Antal ansatte
159
SMART RETUR DANMARK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
12,2
(8,0)
Resultat før skat
5,0
(2,3)
Egenkapital
12,7
(8,8)
Antal ansatte
7
SPARMASAN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,6
(2,5)
Resultat før skat	-0,5
(-1,0)
Egenkapital
0,4
(0,8)
Antal ansatte
8
SVANE GLAS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
17,0
(16,2)
Resultat før skat
1,6
(1,8)
Egenkapital
5,5
(5,2)
Antal ansatte
32
SYSTEMCENTER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
16,4
(13,5)
Resultat før skat
2,7
(1,7)
Egenkapital
3,1
(2,3)
Antal ansatte
23
SØREN RIEMENSCHNEIDER,
878 ROMALT APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,5
(3,5)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,5)
Antal ansatte
7
SØSTRØM A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
13,8
(15,0)
Resultat før skat
1,2
(1,1)
Egenkapital
4,3
(3,4)
Antal ansatte
30
TAULBORG BYG APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
5,5
(6,0)
Resultat før skat	-0,3
(-0,2)
Egenkapital
0,5
(0,8)
Antal ansatte
16
TAULBORG VVS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,8
(3,6)
Resultat før skat
0,7
(0,5)
Egenkapital
2,0
(1,5)
Antal ansatte
8
TOPPAC A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
30,8
(48,7)
Resultat før skat
12,2
(27,1)
Egenkapital
17,6
(18,0)
Antal ansatte
28

TØMRER- SNEDKERFIRMAET APS
KELD ELLEGAARD SØRENSEN
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
8,8
(7,8)
Resultat før skat
5,4
(4,5)
Egenkapital
4,4
(3,6)
Antal ansatte
9
TØMRERMESTER HANS
KIRK. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
7,9
(6,6)
Resultat før skat
1,2
(0,4)
Egenkapital
6,8
(6,6)
Antal ansatte
18
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En meget stabil omsætning,
bruttofortjeneste og indtjening gennem de seneste fem
regnskabsår på at sælge til
gartnerier. Hvordan gør man
det? For ejerleder Ronni Wenneberg, der er anden generation i Dansk Gartneri Montage
ApS i Gjerlev, er svaret at have
hovedparten af sin omsætning
i nabolandet Norge.

VOGNMALEREN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
5,5
(5,5)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
1,8
(1,7)
Antal ansatte
12
VOGNSEN. RÅDGIVENDE
INGENIØRER A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2019
Bruttofortjeneste
11,0
(11,5)
Resultat før skat
1,7
(2,5)
Egenkapital
2,1
(2,7)
Antal ansatte
15

14 dages tourné i Norge
Jordbrugets uddannelses
center Aarhus har i mange år
udklækket masser af nye gart
nere. Mange af dem fik gode
jobs på gartnerier i Norge og
endte som formænd, forklarer
XL-BYG BREJNHOLT RANDERS A/S
Ronni Wenneberg. „Min far
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
17,8
(22,2)
startede virksomheden op i
Resultat før skat
1,7
(6,5)
tidernes morgen med Norge
Egenkapital
23,7
(27,7)
som fundament og med gode
Antal ansatte
49
kontakter til de mange danske
ZURFACE A/S
formænd på gartnerierne der.
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Nordmænd vil gerne købe
Bruttofortjeneste
44,1
(46,0)
Resultat før skat
5,4
(7,8)
af danskere, og de betaler
Egenkapital
52,1
(48,6)
gerne lidt mere for varen end
Antal ansatte
61
danskerne, når kvaliteten er i
orden.“
Derfor bruger både Ronni og
hans folk det meste af deres
tid i nabolandet. „Jeg starter
bilen og tager fra Hirtshals
Dansk Gartneri Montage ApS
til Kristiansand. Så kører jeg
Hammergårdsvej 20,
rundt i en stor del af Norge og
8983 Gjerlev J
besøger vores gode gartneri
Regnskabsafslutning 31-12-2019
kunder, helt op til Trondhjem,
Bruttofortjeneste
5,1 (4,5)
inden jeg vender hjemBruttofortjeneste
igen ef
Omsætning
Omsætning
Bruttofortjeneste
ter et par uger,“ forklarer han.
Resultat før skat
0,8 (0,3)
WOOD STEP A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
15,0
(14,3)
Resultat før skat
5,7
(6,2)
Egenkapital
7,7
(7,3)
Antal ansatte
29

5.742

Egenkapital

2,1

Antal ansatte

(2,1)

8

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Bruttofortjeneste
5.742

Resultat før skat
1.371

Ronni & Co. kører Norge tyndt
for at servicere gartnerierne

VA EL APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
8,1
(10,0)
Resultat før skat
1,4
(3,6)
Egenkapital
2,2
(2,9)
Antal ansatte
16

0

TROELS POULSEN, 782 HORNBÆK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Omsætning
Bruttofortjeneste
4,8
(4,7)
Resultat før skat
1,0
(1,0)
Egenkapital
1,3
(1,3)
Antal ansatte
7

Ejerleder Ronni Wenneberg, Dansk Gartneri Montage ApS

2015

2016
2015

2017
2016

2018
2017

2019
2018

tionerne også udfordringer
for Ronni. Det er hans danske
montører, der opsætter virk
somhedens produkter i Norge,
og også dem, der laver service
på eksisterende montager. „Vi
er meget hurtigere end vores
norske konkurrenter. Hvis gart
neriet i Trondhjem ringer, kan
vi godt være på pletten i løbet
af to dage. Men det har været
noget bøvl i corona-tiden.
Vores norske kunder ringer og
spørger, hvor vi bliver af, så nu
må jeg vist afsted igen.“
Hård konkurrence i Danmark
Kun mellem 10 og 20% af
omsætningen kommer fra
Danmark, resten er fra Norge.
Det skyldes, ifølge Ronni, at
konkurrencen i Danmark er
meget større. „Vi har da en
del danske kunder, men jeg
opsøger ikke flere selv. Hvis
de ringer, får de selvfølgelig
besøg. Vedligeholdelse af
eksisterende montager fylder
omkring 70% af omsætnin
gen, resten er nyetablering af
gartnerier, primært i Norge.
Det er det samme her som
i mange andre brancher: De
små lukker og større og større
gartnerier etableres.“
Tror på Norge
De europæiske markeder
bliver hårdt ramt af coro
nakrisen, vurderer Ronni.
„Men Norge er ikke i EU, de
producerer kun til hjemme
markedet, og de har stadig
penge nok. Nordmændene
skal nok blive ved med at
købe,“ fortæller han. Og der
for tror Ronni på, at de næste
tre-fire år ender på nogen
lunde samme omsætning og
indtjening som i 2019.

2019

Balance
Balance
4.359

4.359
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Mercatus A/S

Som led i et glidende gene
rationskifte har de to stiftere
og ejere af Mercatus A/S,
der blandt andet står bag
RandersBiz, optaget Palle
Mikkelsen (50) som partner
og medejer af virksomheden.
„Vi har gennem nogen tid
afsøgt forskellige modeller,
og kom i den forbindelse
i kontakt med Palle, der
tidligere har været tilknyttet
kommunikationsbureauet,“
fortæller adm. dir. Lars
Chalmer Rasmussen, der
sammen med Jens Sandberg
Nikolajsen har drevet Mer
catus hidtil. „Palle kommer
med nogle kvalifikationer, der
supplerer de kompetencer, vi
i forvejen har i huset vældig
godt, og vi kender hinanden i
forvejen.“
Aarhus Airport A/S

Hanne Nyboe (50) er tiltrådt
som marketingchef i Aarhus
Airport A/S. Hun er cand.
oecon. fra Aarhus Universitet
med speciale i afsætning og
organisation og kommer med
en solid erfaring inden for
fast-moving consumer goods,
i daglig tale kaldet FMCG,
hvor hun senest har lagt kul
under grill-brandet, Weber.
„Hanne Nyboe kommer
med en skarp kommerciel
baggrund inden for koncept
udvikling, strategi og brand
ing. Hannes forretnings
forståelse for at drive vækst
via et hundrede procent afsæt
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i forbrugernes kendskab og
adfærd skal være med til
sætte og holde kursen i luft
havnens vækststrategi. Sam
tidig skal Hanne identificere
og dyrke gæstepotentialet i
lufthavnens optageområde,
der strækker sig langt ud over
Østjylland,” siger admini
strerende direktør i Aarhus
Airport, Peer H. Kristensen.
Region Midtjylland

Jane Baad Jensen (49) er
tiltrådt som ny sekretariats
chef for Regional Udvikling i
Region Midtjylland. Som se
kretariatschef skal hun være
med til at omsætte Midtjyl
lands vision om en attraktiv
og bæredygtig region for alle,
og hun får særligt fokus på
partnerskaber, landdistrikter
og internationalt samarbejde.
ABC Lavpris
Mikkel Raundahl Lindekilde
(26) er tiltrådt som butikschef
i ABC Lavpris på Hobrovej.
Han kommer fra en stilling
som souschef samme sted.
Han afløser Tommy Helm An
dreasen på posten, fordi han
har fået en tilsvarende stilling i
kædens afdeling i Herning.

Randers Teater
Randers Egnsteater har taget
navneforandring til Randers
Teater. Baggrunden er at
teatret er kommet på finans
loven som regionalt teater og
dermed sikret et tilskud på 3
mio. kr. om året i fire år.
Boldsen A/S
Bundgaard Tool i Fårup med
Allan Bundgaard i spidsen
er overtaget af Boldsen A/S.
Allan fortsætter i Boldsen,
hvor han skal være med til at

udvikle salget af værktøj til
bygge- og entreprenørbran
chen.
Hans Jensen Transport A/S
Randers Tanklager ApS er
overtaget af Hans Jensen
Transport A/S der beskæftiger
sig med silo- og tanktranspor
ter inden for pharma, food, in
dustri og landbrug i Danmark,
Norge, Sverige, Tyskland,
Holland, Belgien og Frankrig.
Randers Tanklager råder over
tankkapacitet på havnene i
Randers og Hundested.
LAG Randers-Favrskov
Seks projekter har fået LAGmidler i støtte. Det er:
1) 250.000 kr. til etablering af
operationsfaciliteter for heste
med tarmslyng hos Dyrlæ
gerne Nørhald.
2) Godt 140.000 kr. til at
bevare den lokale købmands
butik i Asferg, hvilket er 50
procent af omkostningen, og
den maksimale tilskudssats
via LAG-midler.
3) Godt 110.000 kr. i tilskud til
Cold Hand Winery til udgi
velse af bog med opskrifter
og signaturretter.
4) 105.000 kr. til Danmarks
Sportsfiskerforbund der vil
undersøge, hvorfor bestanden
af havørreder i Gudenåen
er faldende. Tilskuddet er
suppleret af 50.000 kr. EU
LAG-midler.
5) 75.000 kr. til et projekt,
der vil tilbyde overnatning i
naturen som led i psykologisk
rådgivning og terapiforløb.
6) 50.000 kr. til etablering af
byrum ved gadekæret i Skjød.
Derudover giver Favrskov
Kommune yderligere 168.000
kr., ligesom der udføres
frivilligt arbejde i projektet for
20.000 kr.

Iværksætternetværk
10. juni 2020 kl. 19:00-21:00
Netværk for alle iværksættere.
Vi snakker om emner relateret til
iværksætteri, og tager aktuelle
udfordringer op alt efter behov og
skaber netværk og forbindelser mellem
deltagerne, så de kan gøre bedre brug
af hinandens erfaringer og viden.
Arr./info/tilm.: erhvervranders.dk,
senest 10. juni 2020 kl. 12:30

HR Netværket - Ledelse
12. juni 2020 kl. 08:30-11:00 h
 os
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31,
8920 Randers NV.
Medlem af HR Netværket, Karin
fra Holst Coaching, deler ud af sine
erfaringer med ledelse. Der findes
der mange former for ledelse:
Mellemledere, ledelse af den enkelte,
forandringsledelse osv.
ERFA netværk med fire årlige møder.
Alle deltager aktivt og overholder
fortrolighed.
Pris/info: 500 kr. ex moms årligt
for medlemsvirksomheder. tsj@
erhvervranders.dk · 5210 0921
Arr./tilm.: erhvervranders.dk, senest
11. juni 2020 kl. 14:30. 
Rådgivernetværk
Mandag d. 15. juni 2020 kl. 07:3009:30 U
 kendt placering.
Rådgivernetværket 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.: erhvervranders.dk,
senest 14. juni 2020 kl. 16:00 
HR Netværket - Rekruttering
7. september 2020 kl. 08:30-11:00 h
 os
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31,
8920 Randers NV.
Medlem af HR Netværket, Henning
fra Brain Search deler ud af sine
erfaringer med rekruttering. En sådan
proces indeholder mange ting, så som
stillingsopslag, behandling, samtale,
match m.m. Hvordan gennemskuer
man egentligt ansøgere og proces.
ERFA netværk med fire årlige møder.
Alle deltager aktivt og overholder
fortrolighed.
Pris/info: 500 kr. ex moms årligt
for medlemsvirksomheder. tsj@
erhvervranders.dk · 5210 0921
Arr./tilm.: erhvervranders.dk, senest 6.
september 2020 kl. 14:30.
HR Netværket - Åbent emne
24. november 2020 kl. 08:30-11:00 h
 os
Erhverv Randers, Parkboulevarden 31,
8920 Randers NV.
Emnet er åbent. Gennem de sidste
tre møder i løbet af året, kan der være
spørgsmål der skal følges op på eller et
nyopstået emne, som tiden bruges på.
ERFA netværk med fire årlige møder.
Alle deltager aktivt og overholder
fortrolighed.
Pris/info: 500 kr. ex moms årligt
for medlemsvirksomheder. tsj@
erhvervranders.dk · 5210 0921
Arr./tilm.: erhvervranders.dk, senest 6.
september 2020 kl. 14:30.

NAVNE
KALENDER
ERHVERV
Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
Send stof til:
redaktion@randersbiz.dk
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