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4 Bæredygtighed

RANDER BIZ ER NU FSC-MÆRKET

Direktør Michael Scherer. Grefta Tryk A/S
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Vi bruger stadig mere og mere papir, 
og sådan har det været siden papir 
blev opfundet for 2.000 år siden. 
Men danskernes papirforbrug går 
ikke ud over skovene. Det er nær-
liggende at tro, at jo mere papir, der 
bliver brugt, jo mere bliver sko-
vene tømt for træ, indtil de til sidst 
forsvinder helt. Sådan hænger det 
ifølge den grafiske brancheorganisa-
tion Grakom ikke sammen.

Træer fjerner CO2 fra luften
Grakom konkluderer, at Europas 
skovarealer de seneste 30 år er 
vokset 12%, og den udvikling 
fortsætter. Det er netop de europæi-
ske skove, især de skandinaviske, 
som leverer langt det meste træ 
til det papir, som danske trykkerier 
bruger. Næsten alt papir som bruges 
i Danmark, er produceret af træ fra 
skove, som er FSC- og/eller PEFC-
certificerede. Det betyder, at der er 
dokumentation for, at skoven bliver 
drevet bæredygtigt.

Papir er et klimavenligt plante-
produkt. Produktion af træ til papir 
fjerner CO2 fra luften og oplagrer 
solenergi i papiret. Papir er den 
geniale måde at flytte solenergi fra 
skovene ind i byerne, hvor energien 
gør nytte, også 
for klimaet.

Grønt initiativ
Mercatus A/S, 
der udgiver 
magasinet, har 
gennem Grefta 
Tryk A/S, der 
trykker Randers 
Biz, bestilt en 
specialproduktion FSC-mærket papir 
af den type, magasinet bliver trykt 
på. Det betyder ikke, at magasinet 
bliver dyrere, men altså lidt grøn-
nere, forklarer direktør Lars Chalmer 

Rasmussen. „Normalt forbinder 
man måske ikke miljøvenlighed og 
grønne initiati-
ver med vores 
branche, men 
vi tror på, at alle 
virksomheder, 
også vores, 
med fordel kan 
arbejde seriøst 
med bæredyg-
tighed, både på 
den korte og 
den lange bane.“

FSC-mærket papir
Mærkningsordningen FSC er et 
internationalt samarbejde mellem 
miljøorganisationer, menneske-
rettigheds organisationer, skovbrug 
og tømmerhandlere. Missionen er 
at fremme miljømæssig, social og 
økonomisk ansvarlighed i forbind-
else med skovdrift. FSC-mærket 
anerkendes af grønne organisationer 
som WWF, Greenpeace og Nepen-
thes.

I en FSC-skov bliver der ikke fæl-
det mere træ, end skoven kan nå at 
reproducere. Ordningen garanterer 
også, at træfældningen opretholder 
skovens biologiske mangfoldighed, 

produktivitet 
og økologiske 
processer.

Lokalbefolk-
ningen sikres 
ret til adgang og 
brug af skoven, 
planter og dyre-
arter beskyttes 
mod udryddelse, 
drikkevand og 

vandløb bevares og sikres mod 
forurening. De lokale beboere får 
mulighed for fast arbejde med 
ordentlig løn, uddannelse og sikker-
hedsudstyr.

På den måde sikrer vi, at 
materiale forbruget til en tryksag 

bidrager til bære-
dygtigt skov-
brug. FSC-certi-
ficering kræver, 
at papiret kan 
spores tilbage 
i forsynings-
kæden og med 
garanti lever op 
til kravene.

FSC-mærket papir til samme pris
Direktør Michael Scherer, Grefta 
Tryk, forklarer, at den grafiske bran-
che generelt er meget miljøbevidst 
og gennemsyret af CSR. „Vi sorte-
rer og genbruger selv næsten alt, og 
vi sælger alt vores affaldspapir. 80% 
af vores papir kunne FSC-mærkes, 
men det efterspørges kun af relativt 
få kunder endnu. I dag er mellem 10 
og 15% af vores produktion FSC-
mærket, men procenten er stigende. 
Jeg gætter på, at vi er på 50% miljø-
mærkede tryksager indenfor få år.

Hvis papirkvaliteten kan fås som 
FSC-mærket som standard, koster 
det slet ikke ekstra hos os, så jeg 
kan kun opfordre til, at virksomhe-
derne fremover tjekker, om deres 
næste tryksag kan leveres som 
FSC-mærket.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

RANDER BIZ ER NU FSC-MÆRKET
Magasinet har fået papir på at bruge træ fra 

bæredygtige skove.

  VI TROR PÅ, AT ALLE 

VIRKSOMHEDER, OGSÅ 

VORES, MED FORDEL KAN 

ARBEJDE SERIØST MED 

BÆREDYGTIGHED
Lars Chalmer Rasmussen, Mercatus

  HVIS PAPIRKVALITETEN 

KAN FÅS SOM FSC-

MÆRKET SOM STANDARD, 

KOSTER DET SLET IKKE 

EKSTRA HOS OS
Michael Scherer, Grefta Tryk

www.randersbiz.dk · nov/dec 2020



6 www.randersbiz.dk · nov/dec 2020Erhvervsudvikling

Der er rigeligt med plads til de to 
virksomheder i den 4.700 kvm. 
store bygning, hvor både Green 
Comfort og NÜ Denmark fra års-
skiftet skal 
holde til side om 
side. Samme 
parkeringsplads, 
samme ind-
gangsparti og 
samme kantine 
skal danne ram-
merne.

„Det skal være med til at skabe 
mere liv og aktivitet, hvor flere men-
nesker – både ansatte og kunder 
– kommer ind i samme miljø hver 
eneste dag,“ fortæller René T. Jen-
sen, der er medejer af NÜ Denmark 
sammen med Janni Lymann, der 
allerede holder til i huset. Hans nye 
bofælle, Jesper Stærmose, der ejer 
skovirksomheden Green Comfort, 
fortsætter: „Til at starte med skal 
vi dele faciliteter med hinanden, så 
kan vi snakke på kryds og tværs 
under frokostpausen, men på sigt 
kan samme lokation give endnu 
mere. Så vi glæder os til at få en 
fed hverdag side om side med 
NÜ Denmark.“

Det perfekte match
Det er to forskellige verdener, der nu 
rykker under samme tag.  

„Jeg kom til NÜ Denmark i 2016, 
hvor vi kørte no-
get, jeg vil kalde 
for en clean-
kampagne. Vi 
fik ryddet op 
i samtlige ar-
bejdsprocesser 
og fik optimeret 

vores fremtidige strategi,“ fortæl-
ler René og fortsætter: „Men vi 
udnytter ikke al den plads, vi har 
her på Neptunvej. Vi har fået et par 
henvendelser fra flere, der gerne vil 
leje den, men så bankede Karen og 
Jesper fra Green Comfort på. Deres 
struktur og virksomhedsstrategi er 
lidt den samme som vores, så det 
var det perfekte match,“ fortæller 
René.

Jesper ser det som en ny 
mulighed, hvor de kan udnytte og 
inspirere hinanden.

„Vi kan samle udgifter 
til husleje, administra-

tion og kantine. Vi 
er jo to firmaer, og 
det skal vi blive ved 
med at være, men 

Fra årsskiftet flytter sko-

virksomheden Green Comfort A/S 

ind i bygningen på Neptunvej i 

Randers, hvor tøjvirksomheden NÜ 

Denmark A/S holder til. Her skal 

de dele faciliteter, men på sigt kan 

den samme lokalitet forhåbenligt 

medføre vidensdeling, udveksling 

af erfaring og et særligt 

samarbejde.

TO VIRKSOMHEDER  
RYKKER UNDER  

SAMME TAG

Medejer René T. Jensen, NÜ Denmark A/S og ejer Jesper Stærmose, Green Comfort A/S

  PÅ SIGT KAN SAMME 

LOKATION GIVE ENDNU 

MERE
Jesper Stærmose
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vi kan udnytte flere områder, hvor 
vi kan deles om regningen – og det 
er da en kæmpe fordel,“ forklarer 
Jesper, og René fortsætter: „Det er 
ren win-win økonomisk for begge 
virksomheder.“

Branchernes udvikling
De to direktører er enige om, at man 
ikke kan stoppe udviklingen i bran-
cherne, men 
de er nødt til at 
følge med. 

„Tøjbranchen 
ser ikke ud som 
for få år siden – 
konkurrencen er 
skærpet, det går 
hurtigt, og kun-
derne vil have 
bedre kvalitet. 
Nu efterspørger de en oplevelse, og 
derfor skal 
vi være 
klar 
på at 

sælge på en masse forskellige kana-
ler såsom Facebook og Instagram,“ 
forklarer René, mens Jesper nikker 
enigt og fortsætter: „Skobranchen 
er på mange områder altid lidt bag-
efter tøjbranchen. Vi har færre kol-
lektioner, og det går ikke SÅ stærkt. 
Men selvom brancherne er forskel-
lige, så kan vi lære helt vildt meget 
af dem. Strukturen i sko branchen 

kommer også 
til at ændre 
sig,  ligesom 
vi har set i 
tøj branchen, 
for der er ikke 
længere tid og 
penge til at stå 
på en masse 
messer, vi ar-
bejder mere og 

mere med partneraftaler og teknolo-
gien udvikler sig,“ fortæller Jesper.

Fase 2
Den første fase er for begge 
virksomheder at flytte sammen. 
Derefter kommer fase to.

„Så kan vi se på, om vi skal drive 
lager sammen – om man pakker 
sko, t-shirts eller kjoler, så gør vi det 
på samme måde, så det kunne helt 

sikkert være fordelagtigt,“ forklarer 
Jesper, der kommer med 27 års 
erfaring fra Green Comfort.

„Det kan også give mening i 
forhold til aktivitetsbølgerne, der går 
højt på forskellige tidspunkter i sko- 
og tøjbranchen, og det kan vi måske 
drage fordele af, hvis vi slår dem 
sammen,“ forklarer René.

Men en ting er de allerede helt 
sikre på, når de flytter sammen den 
4. januar 2021.

„Det skal være det fedeste hus at 
komme i for både kunder og med-
arbejdere,“ understreger Jesper, 
og René supplerer: „Vi glæder os 
rigtig meget til at få jer ind i huset,“ 
slutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

  DERES STRUKTUR OG 

VIRKSOMHEDSSTRATEGI 

ER LIDT DEN SAMME SOM 

VORES, SÅ DET VAR DET 

PERFEKTE MATCH
René T. Jensen



8 www.randersbiz.dk · nov/dec 2020Erhvervsudvikling

„Vækstledelsesforløbet betød, at 
da krisen ramte, stod vi på et langt 
stærkere fundament, end vi ellers 
ville have gjort,“ siger Brian Ander-
sen, ejer af Randers Arkitekten. 

Da krisen lukkede Danmark ned, 
gennemgik Brian, med egne ord, to 
døgns heftig svedetur, inden han 
havde gennemtænkt mulige veje og 
dannet sig et overblik over, hvad der 
kunne få firmaet gennem krisen. 

„At vi så hurtigt var i stand til 
at træffe en beslutning om, hvad 
vi skulle gøre skyldes, at jeg via 
forløbet har fået overblik over min 
butik, min organisation og mine ud-
gifter. At være i stand til at træffe så 
afgørende beslutninger på et oplyst 
grundlag giver en ro i maven, jeg 
ikke har oplevet før,“ fortæller Brian. 

Tilpasning af forretningen  
gav nye opgaver  
Med udgangspunkt i en kortlægning 
af virksomhedens forretningsmodel 
har Brian gennemgået og optime-

ret sin virksomhed. Der er f.eks. 
skiftet ud i organisationen, så den 
bedre matcher nye større projekter, 
ligesom der er sket udskiftninger 
af samarbejdspartnere. Det har 
resulteret i, at de har landet det hidtil 
største projekt til dato. Endeligt har 
de tilkoblet en ekstern økonomi-
mand, som fungerer som Brians 
sparringspartner.

Tydelig og ærlig ledelse  
Ærlig og løbende dialog med de 
ansatte undervejs gav firmaet 110% 
loyale medarbejdere, som i den grad 
har hjulpet og taget over i en tid, 
hvor Brian selv har været ekstremt 
presset.

„Testen af min personprofil, som 
også var en del af projektet, gav 
mig indsigt, større selvforståelse og 
langt bedre forståelse for mine med-
mennesker. Før kendte jeg godt til 
vigtigheden af at få et budskab igen-
nem, men qua testen gik det op for 
mig hvorfor og hvordan. Derfor har 

jeg under krisen virkelig sikret mig, 
at alle ansatte havde ro på omkring 
egen jobsituation, en tilgang jeg 
nok ikke havde haft inden forløbet,“ 
fortæller Brian.  

Hos Randers Arkitekten sendte 
man ca. 40% af de ansatte hjem 
med hjælpepakkerne, men med 
beskeden om at de skulle vende 
tilbage, hvilket alle har gjort. De 
tilbageblevne havde til opgave som 
minimum at sikre en omsætning, 
der kunne dække de faste udgifter 
og endte faktisk med at oprette flere 
sager under krisen end nogensinde, 
og skabte tilmed et behov for ansæt-
telse af en ny medarbejder, ligesom 
de netop nu er i færd med at søge 
endnu en.    

„De ændringer, vi har foretaget 
som led i Vækstledelse, betød, at 
da krisen ramte, stod vi med en 
organisation, som var driftssikker 
og selvkørende i højere grad end 
tidligere. Vi har et mål om altid at 
levere tingene hurtigere og bedre, 

OVERBLIK OG  
STYR PÅ BUTIKKEN  
BLEV AFGØRENDE, DA KRISEN RAMTE

Ejerleder Brian Andersen, Randers Arkitekten
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end bygherren forventer. Det stiller 
krav om, at vi i perioder arbejder på 
højtryk, hvilket alle støtter op om.“

Styr på pengestrømmene
Sammen med sin eksterne mentor 
fik Brian lynhurtigt skabt overblik 
over, hvordan de skulle prioritere 
indsatsen for at komme igennem 
uden alt for store tab. 

„Robusthed og at have styr på 
sin butik er i mine øjne det, der gør 
forskellen, og da krisen kom, stod vi 
mere knivskarpt end nogensinde. Jeg 
har derfor haft helt ro i maven og set 
krisen lidt som et bump på vejen.“

En grøn dagsorden fører til  
nye typer af opgaver og ansatte
Som en del af vejen videre frem spil-
ler verdensmålene en stor rolle hos 
Randers Arkitekten. 

„Vi har altid haft fokus på bære-
dygtighed og energirigtige huse. Og 
vi kan nu se, at det overvejende er 
der, vi får nye projekter,“ fortæller 

Brian og fortsætter: „De helt store 
byggeprojekter er nødt til at tænke 
i bæredygtighed, og her kommer 
vores kompetencer og det, at vi 
har dokumenteret vores arbejde på 
området os til gode. Og det betyder 
at vi i dag kommer med i buddet på 
projekter, vi tidligere slet ikke kom i 
betragtning til.“

Optimering sammen med  
innovation er vejen frem
Nogle forskningsprojekter viser, at 
de virksomheder, som kom styrket 
ud af finanskrisen, ofte var dem, 
som arbejdede ambidekstralt, dvs. 
at de evnede at effektivisere og 
optimere på deres forretnings model 
samtidig med, at de udviklede nye 
innovative tiltag til fremtidssikring 
af virksomheden. Den læring be-
kræfter Randers Arkitekten stadig 
kan gøre sig gældende her under 
COVID-19 krisen.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Mange SMV‘er er af COVID-19 hårdt ramt på deres forretningsgrundlag og muligheden for at 
opretholde drifts- og udviklingsaktiviteter, men at det er muligt at styre sin virksomhed sikkert 
og styrket gennem en krise, er Randers Arkitekten et godt eksempel på. Projektet Vækstledelse 
for fremtiden*, som har fokus på strategisk forretningsudvikling, ledelse og organisation samt 
pengestrømme, har givet dem redskaberne til at skabe et så godt overblik over deres forretning, 
at de i dag betragter krisen mere som et bump på vejen end den helt store katastrofe.

Om Randers Arkitekten
• Randers Arkitekten arbejder med alt fra et 

Jaguaranlæg i Randers Regnskov til Sporbyen 
Scandia.

• Teamet består af et vidensbegærligt team, med 
stor diversitet og med Verdensmålende og 
bæredygtigt byggeri som deres DNA.

• Nyslået Marathon gazelle virksomhed, 2016, 2017, 
2018, 2019 og 2020.

• Genealogisk arkitektur og storytelling er deres 
varemærke, og de bliver inspireret af fortiden for at 
skabe en ny fremtid.

*) Vækstledelse for fremtiden
Er et forskningsprojekt med fokus på, hvordan man 
bedst skaber og styrer vækst og udvikling i SMV’er. 
Projektet er forankret hos Center for SMV og afvikles 
i et samarbejde med Erhverv Randers, Randers 
Kommune, organisationen Sparringspartnerne og 
Nykredit.

Du kan læse mere om Vækstledelse for fremtiden 
og centrets andre projekter på  
https://bss.au.dk/vaekstledelse-for-fremtiden/
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Facebook forsøger hele tiden at 
gøre brugeroplevelsen så god som 
muligt, så brugerne forsat er aktive 
på platformen og derfor attraktiv for 
annoncørerne – 
det er jo ingen 
hemmelighed, 
at det er der, 
Facebook har 
indtjening. 

Det kan være 
svært at følge 
med i, hvad der sker i Facebook-
land. Kommunikationsrådgiver 
Sheila Facius, Mercatus A/S, har 
derfor her samlet et par af de nyhe-
der, der har betydning for dig med 
en virksomhedsside.

Facebook Business Suite
Sheila fortæller, at det nu er blevet 
lettere for små og mellemstore 
virksomheder at styre Facebook-
sider med den nye „Facebook 
Business Suite“ app. „Appen for-
binder virksomhedernes Facebook, 
Messenger og Instagram, så det er 
lettere at holde styr på beskeder og 
notifikationer. Du kan også direkte 
fra app‘en lave opslag og annoncer 
på både Facebook og Instagram.“

Facebook oplyser at de løbende 
opdaterer og udvider app‘en, så den 
også integrerer Facebook Shop.

Planlæg opslag med  
Kreatørstudie
Hvis du tidligere har benyttet dig af 
funktionerne „planlæg opslag“ eller 
„kladder“, når du opretter et opslag, 
så sidder du måske lige nu og leder 
efter knapperne. „Det er ikke fordi 
Facebook er ude på at gøre dit 
arbejde mere besværligt, forklarer 
Sheila. „De har simpelhen bare 
samlet funktionerne under „Kreatør-
studie“, hvorfra du lige som med 
Business Suite app‘en kan organi-
sere dit indhold til både Facebook 
og Instagram.

Mere intelligente algoritmer
Er du i tvivl om hvornår og hvor 
mange opslag, du skal lave på 
Facebook? Så er der godt nyt, 
konstaterer Sheila. „Algoritmerne 
kan nu adskille det gode opslag 
fra det mindre gode. Det betyder, 

at opslag af god kvalitet får større 
eksponering, mens opslag af mindre 
god kvalitet får mindre. Derfor er det 
nu kvaliteten af opslagene, der er 

afgørende.“
Det betyder 

ikke længere 
det store, hvis 
du kommer til 
at udgive et 
opslag af mindre 
god kvalitet. 

Algoritmen skal nok belønne de 
efterfølgende gode opslag. Men det 
gælder stadig, at hvis du kontinuer-
ligt serverer dårligt og uinteressant 
indhold for dine følgere, så går det 
udover rækkevidden. Den er nu 
også i stand til at 
dosere indholdet 
til brugerne, så 
de ikke føler sig 
spammet.

OK med tekst 
på billeder
Facebook har 
længe ikke 
tilladt billeder med mere end 20% 
tekst. Men nu fjerner Facebook den 
begrænsning, selvom de stadig op-
fordrer til, at du ikke bruger billeder 
med for meget tekst, da de klarer 
sig dårligere hos brugerne.

Ulovligt at invitere
Sheila giver et enkelt staldtips mere. 
„Du kan invitere andre brugere til at 
synes godt som din virksomheds-
side, men det er ulovligt ifølge 
markedsførings-
loven. 

Funktionen findes, fordi det er 
lovligt i nogle lande, men du kan 
altså få fingrene i klemme, hvis du 
benytter den funktion i Danmark.“

Få professionel hjælp
Selvom det bliver lidt nemmere at 
gebærde sig på Facebook, kan det 
være en ordentlig mundfuld at styre 
sig gennem de mange digitale kom-
munikationsmuligheder. Specielt 
samspillet mellem de digitale kana-
ler er afgørende for, at der i sidste 
ende kommer direkte henvendelser 
og salg ud af anstrengelserne. 
Derfor opfordrer Sheila til at få hjælp 
af professionelle kommunikations-
rådgivere. „Det handler om at bruge 

ressourcerne 
rigtigt, så hvis 
virksomheden 
ikke har en in-
tern fagmand på 
området, er det 
en god idé at få 
hjælp fra sådan 
en som mig,“ 
slutter hun.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Ny app letter arbejdet på mobile enheder. „Kreatørstudie“ samler 

redigeringsfunktionerne på computeren. Samtidig lemper Facebook nogle 

restriktioner, så det bliver lidt nemmere at profilere sig som virksomhed.

  DERFOR ER DET 

NU KVALITETEN AF 

OPSLAGENE, DER ER 

AFGØRENDE

  DU KAN INVITERE 

ANDRE BRUGERE TIL AT 

SYNES GODT SOM DIN 

VIRKSOMHEDSSIDE, MEN 

DET ER ULOVLIGT

www.randersbiz.dk · nov/dec 2020
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Kommunikationsrådgiver Sheila Facius, Mercatus A/S

SPÆNDENDE  
NYHEDER  

PÅ FACEBOOK
www.randersbiz.dk · nov/dec 2020
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Sven Arne Vallentin fra Ebeltoft er 
selv udlært automekaniker og er 
vokset op i Sorø, hvor hans far var 
brugtbilhandler, så interessen for 
biler er kommet ind med moder-
mælken. „Da jeg for mange år siden 
for første gang så en Jaguar E, 
sagde jeg til mig selv: Ligegyldigt 
hvad der sker i mit liv, må jeg på et 
eller andet tidspunkt eje sådan en,“ 
fortæller Sven Arne, der før han blev 
pensioneret arbejdede med biler i 

forskellige sammenhænge. Ifølge 
ham er Jaguar E‘en en af århund-
reds mest berømte biler.

Garagen ved Jernhatten
I 2004 hørte Sven Arne et rygte om, 
at der stod en E-type hos en pensio-
neret pladesmed, der var flyttet til 
Djursland. Det endte med en handel 
og flirten blev dermed til et „Ja“.

Bilen havde tilhørt en engelsk 
 pilot, der var kørt galt ved Nr. Snede, 

og pladesmeden købt den i 1968 
af forsikringsselskabet for 5.000 kr. 
Han satte den i stand og fik danske 
plader på i 1974.

Sven Arne har efter overtagelsen 
selv renoveret det ædle køretøj 
fra ende til anden. „Der var en del 
pladearbejde og bilen blev lakeret, 
ligesom der blev monteret nyt 
læderindtræk. I 2019 monterede jeg 
en totalrenoveret ny original motor,“ 
beretter Sven Arne, der især bruger 

NÆSTEN ET  

 KÆRLIGHEDS FORHOLD

Har du været til tirsdagstræf på Kalø, har du muligvis lagt mærke 

til Sven Arnes smukke Jaguar E-type Serie 1. Og hvem kender 

ikke til begrebet „kærlighed ved første blik“?

www.randersbiz.dk · nov/dec 2020
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bilen til veterantræf på Kalø, vel og 
mærke når solen skinner.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

NÆSTEN ET  

 KÆRLIGHEDS FORHOLD Jaguar E-type Serie 1
Fixet Head Coupe  
Produceret: 1964-68 i 7667 eksemplarer  
 af FHC Serie 1
Nypris: Ca. 75.000 DKK
Vægt: 1123 kg. 
Motor: 6-cyl. række 4235 ccm
Effekt: 265 HK / 384 Nm
Acceleration: 0-100 km/t 6,9 sek.
Tophastighed: 242 km/t

www.randersbiz.dk · nov/dec 2020



14 www.randersbiz.dk · nov/dec 2020Advertorial

Ifølge erhvervsmægler Jesper Bruun 
Fangel, indehaver af Nordicals i Ran-
ders, der rådgiver om investering i 
erhvervsejendomme, er der en del, 
der trods risici køber og investerer, 
når der er en krise.

„Men langt de fleste vælger dog 
at trække stikket, se markedet an og 
afvente. De investorer, vi arbejder 
med, trak sig lige nogle uger for at 
finde ud af, hvad det betød, men 
nu er investeringslysten i erhvervs-
ejendomme i Randers for længst 
tilbage,“ forklarer han. 

Lokalt ansigt
Selvom krisen kradser mange ste-
der i erhvervslivet, så har Nordicals 
ansat en ny medarbejder. Han 
hedder Christian Wang Rosenkilde, 
er 28 år og er ny erhvervsrådgiver i 
teamet i Randers, der består af syv 
medarbejdere udover Christian. 

INVESTERINGSLYST I 
ERHVERVSEJENDOMME  
ER IGEN TILBAGE I RANDERS
En krise får ofte investeringer i ejendomme til at gå en smule 

i stå, og det skete også i foråret, men nu er investeringslysten 

tilbage i Randers Kommune. Det oplever de hos Nordicals 

erhvervsmæglere i Randers, hvor der også er et nyt ansigt i 

medarbejderstaben.

Indehavere og erhvervsmæglere Jesper Bruun Fangel, Morten Lundhøj 
og erhvervsrådgiver Christian Wang Rosenkilde, Nordicals Randers
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„Det er mit første job efter stu-
diet, så det er 
virkelig fedt at 
komme i gang 
og få brugt alt 
det, jeg har lært. 
Og så er jeg 
ved at supplere 
med flere fag, 
så jeg om godt 
et år kan kalde 
mig erhvervs-
mægler,“ fortæl-
ler han.

Christians uddannelsesrejse har 
ført ham til både Aarhus og Aalborg, 
hvor han blev klar over, hvilken kar-
riere han skulle forfølge, men han 
er glad for nu at være vendt hjem til 
Randers.

„Jeg har både læst 
psykologi og erhvervs-
økonomi, men fandt 
ud af, det var 

denne vej, jeg skulle gå. Her kan jeg 
kombinere min 
interesse for tal 
og mennesker 
– og så er jeg 
virkelig glad for 
at være tilbage i 
Randers – det er 
her, jeg er født 
og opvokset og 
gerne vil bo,“ 
siger han.  

Lokalt er rugbrødsmotoren
Hos Nordicals i Randers har de i re-
lation til salg overordnet set tre ben, 
de beskæftiger sig med: boligejen-
domme, projektejendomme, hvor 
man opfører boliger, og erhvervs-
ejendomme, der enten er tomme 

eller udlejede.
„Vi har mange store, faste 
kunder, men vi prioriterer 

også vores lokale kunder, 
som her i Randers. Det 
er bestemt ikke vores 

mål at gå fra at være lokale til natio-
nale. Vi har store ejendomme, men 
de er der ikke under kriser, og det 
er det lokale, der er vores rugbrøds-
motor. Vi er blevet bedre til at være 
begge steder,“ forklarer Jesper.

Lokalt er ikke kun småt, men 
også eksempelvis fabrikker og store 
investeringsejendomme, og det er 
en del af verden, markedsudviklin-
gen og risiciene, forklarer han.

„Vi er lokale og hjælper lokale 
erhvervsdrivende og virksomheder. 
Vi er i dialog med beslutningstagere 
og de borgere i den by, vi befinder 
os i, og her er det randrusianerne,“ 
siger han.

Det er vigtigt at være tæt på, når 
man beskæftiger sig på et lokalt 
marked.

„Jeg møder kunderne til fodbold, 
igennem netværk og når jeg er ude 
og handle ind. Det er de relationer, 
der er så vigtige, og vi prioriterer. 
Vi er hele tiden i kontakt med vores 
kunder og har fortrolige oplysninger, 
der gør os i stand til at hjælpe dem. 
Derudover har vi styr på, hvad der 
sker i byen, og det er en styrke for 
os,“ forklarer Jesper.

Erhvervslokaler til lager
Nogle erhvervsområder har, ifølge 
Jesper, vækstet enormt meget 
under krisen. 

„Vi kan se, at folk har bestilt flere 
pakker det seneste halve år, og 
det har gjort, at der har været stor 
efterspørgsel på erhvervslokaler til 
lagersortering og andet, men vi har 
heldigvis ikke set store produktions-
virksomheder lukke i Randers,“ for-
klarer han og tilføjer: „Men det be-
tyder ikke, at alt er ved det gamle 
– mange produktionserhverv har 
fortsat store udfordringer.“

Afslutningsvis fortæller Jesper 
og Christian, at den personlige 
kundekontakt hos Nordicals er 
opprioriteret.

„To-tre uger efter landet luk-
kede ned, gav vi vores kunder 
et personligt opkald og spurgte, 
hvordan det gik. Vi er ikke ble-
vet for store til at værne om det 
lokale. Det understreger ansæt-
telsen af Christian, der er opvokset 
i Randers og har et stort netværk 
her.“

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

  VI HAR STORE 
EJENDOMME, MEN DE 
ER DER IKKE UNDER 
KRISER, OG DET ER DET 
LOKALE, DER ER VORES 
RUGBRØDSMOTOR
Jesper Bruun Fangel
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Nye tiltag for erhvervskunder skal være 
med til at skabe 
fokus på nærværende 
rådgivning og større 
personlig relation mel-
lem kunde og rådgiver 
i Arbejdernes Lands-
bank Erhverv.

„Vi vil kunne tilbyde 
vores erhvervs kunder 
endnu mere, end vi 
har gjort indtil nu, og derfor har vi gjort 
det så enkelt som muligt at være kunde 
her hos os med de nye, fleksible løsnin-
ger,“ forklarer Jesper Stærmose, der er 
filialdirektør i Randers.

Samle begge økonomier
De nye løsninger har fokus på, at kun-
derne ikke betaler for noget, de ikke 
bruger.

„Kunderne vælger det, der er relevant 
for virksomheden, og rådgiveren bidrager 
gerne med anbefalinger. På den måde 
betaler kunden ikke for alt muligt udover,“ 
forklarer han og fortsætter: „Det betyder 
også, at uforudsete gebyrer er skåret 
væk, da gebyrerne er inkluderet i de nye 
løsninger, som vi har præsenteret,“ siger 
han.

Hensigten er samtidig, at kunderne kan 
få samlet virksomhedens økonomi og 
privatøkonomi hos den samme erhvervs-
rådgiver, der er uddannede til netop det 
område, og som giver adgang til stærke 
samarbejdspartnere samt mulighed for at 
deltage i erhvervs netværk.

„Størstedelen af vores lokale erhvervs-
kunder her i Randers 
er ofte ejerledere, 
det vil sige, at ejeren 
er vores kunde og 
kontaktperson. Det 
ser vi som en kæmpe 
styrke, for så kan vi 
varetage økonomien 
både som erhvervs-
kunde og privat 
kunde. Det giver meget mere mening og 
flere muligheder for at optimere økono-
mien, at vi rådgiver om begge økono-
mier.“ 

Mette, Kasper og Jesper tæt på
Dem, erhvervskunderne møder eller 
ringer til, er, udover Jesper Stærmose, 
privat- og erhvervsrådgiverne Kasper 
Overvad og Mette Svith Skipper. Alle tre 
er lokalt forankrede og bor i Randers. De 
vil gøre meget for den personlige relation 
mellem dem og erhvervskunderne.

„Vi er tæt på. Ringer de herind eller 
kommer ind fysisk, 
så er det altid Mette, 
Jesper eller mig, de 
kommer i kontakt 
med. Det har vores 
eksisterende kun-
der det rigtig godt 
med, fordi vi kender 
hinanden – vi kender 
deres forhistorie, så 

vi kan starte lige på og sige: kan du huske 
det her for seks måneder siden, eller hvis 
vi har undersøgt noget for dem, så har de 
et svar, når de ringer. Det giver tryghed,“ 
fortæller Kasper, og Mette supplerer: 
„Det sparer tid for kunderne og for os. Vi 
oplever også, at mange lige skal samle 
sig lidt mod, når de ringer ind til deres 
bank, og det slipper de for her, fordi vi 
kender hinanden. Det mindsker kunder-
nes frustrationer, at vi er tæt på, for det 
giver dem tryghed og nærvær, i stedet for 
vi bare var en tilfældig rådgiver, der ikke 
sidder i byen.“

Vi lytter til store og små
Hos Arbejdernes Landsbank i Randers får 
mindre og mellemstore virksomheder ikke 
mindre og mellemstor opmærksomhed, 
understreger filialdirektøren.  

„Vi besøger meget gerne kunden, 
og lærer virksomheden at kende. Vores 
kunder er vores bedste ambassadører, 
uanset om du er en stor eller lille kunde. 
Du behøver ikke være en stor kunde for at 
være en god kunde hos os,“ fastslår han.

Det er netop derfor, at Arbejdernes 
Landsbank i Randers 
har lyttet til deres 
nuværende erhvervs-
kunders efterspørgs-
ler og derudfra 
udviklet de nye, enkle 
og fleksible løsnin-
ger, der skal gøre det 
endnu bedre at være 
erhvervskunde.

„Vi har samlet alle vores kunders 
efterspørgsler sammen i en årrække, for 
nu at give dem merværdi. På den måde 
gør vi det endnu bedre at være kunde i 
danskernes foretrukne bank, som vi er 
kåret til for 11 år i træk,“ siger han og slut-
ter: „Som erhvervsbank har vi en medfødt 
interesse i at skabe værdi for mindre og 
mellemstore virksomheder. Ansvarlighed 
handler blandt andet om at skelne mellem 
rådgivning og salg.“

Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk

Arbejdernes Landsbank i Randers har netop rullet nye initiativer 
ud, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt at være 
erhvervskunde hos dem. Ifølge filialdirektør Jesper Stærmose, 
skal løsningen gøre det mere enkelt, ansvarligt og med større 
fokus på personlig kontakt.

  VI HAR GJORT DET SÅ 
ENKELT SOM MULIGT AT 
VÆRE KUNDE HER HOS OS 
MED DE NYE, FLEKSIBLE 
LØSNINGER
Jesper Stærmose

  DET MINDSKER 
KUNDERNES FRUSTRA-
TIONER, AT VI ER TÆT 
PÅ, FOR DET GIVER DEM 
TRYGHED OG NÆRVÆR
Mette Svith Skipper



www.randersbiz.dk · nov/dec 2020 17Advertorial

Filialdirektør Jesper Stærmose, souschef Jette Domino, privat-/erhvervsrådgivere 
Kasper Overvad og Mette Svith Skipper, Arbejdernes Landsbank Randers
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For få uger siden havde de otte i 
praktik i forskellige rådgivergrene 
hos Arkikon – fire i afdelingen i Ran-
ders og fire i afdelingen i Grenaa – 
de er nu blevet til tre praktikanter og 
fem fastansatte. En statistik, som 
Thomas er godt tilfreds med.

„Vi vil gerne være et attraktivt 
praktiksted for alle praktikanter, 
der har lyst til at være hos os. Når 
et praktikforløb ender med en 
fastansættelse, så har det været 
et succesfuldt samarbejde – og 

Hos arkitekt-, ingeniør- og 
konstruktørvirksomheden Arkikon 
har de mange praktikanter. 
Direktør Thomas Enevold ser det 
som en styrke for virksomheden, 
mens praktikanterne selv er glade 
for at få fingrene ned i det, der 
venter dem på arbejdsmarkedet – 
og så ender nogen med et job.

18 Advertorial
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det er godt for praktikanten, der 
ender med en ansættelseskontrakt 
i hånden,“ fortæller han og tilføjer: 
„Men det er samtidig rigtig godt for 
os som virksomhed, fordi vi får en 
dygtig medarbejder, der allerede har 
indsigt i virksomheden og vil os.“

Udenlandske praktikanter
En af de praktikanter, der har været 
i virksomhedspraktik, og derefter 
har fået en fastansættelse, er Maria 
Leonard Christensen, der er uddan-
net VVS-ingeniør.

„Jeg havde sagt mit tidligere job 
op og var ikke sikker på, i hvilken 
retning jeg skulle. Det er fedt, at 
Arkikon har en tæt kontakt til jobcen-
tret, så man kan komme i virksom-
hedspraktik og prøve det af – det har 
hjulpet mig til at finde den rigtige vej 
og har givet mig en fastansættelse,“ 
forklarer Maria. 

I foråret havde Arkikon to uden-
landske praktikanter i jobpraktik, 
de har begge 
afsluttet deres 
uddannelser 
som arkitekter i 
udlandet, men 
ville gerne ar-
bejde i Danmark. 
En af dem er 
Merima Sadzak 
Haumand, der er uddannet arkitekt 
i Bosnien. 

„Det var ikke svært at starte 
i praktik hos Arkikon efter endt 
uddannelse i Sarajevo og Wien. Ar-
bejdsmiljøet var godt og kollegaerne 
tog rigtig godt imod mig. Jeg lærte 
lynhurtigt den danske måde at gøre 

tingene på, men der var også plads 
til at bruge min viden fra min egen 
baggrund,” fortæller hun.

Tværfagligheden i Arkikon
Noget, som alle praktikanter frem-
hæver, der gør det til et attraktivt 
praktiksted, er, 
at der sidder 
mange fag-
grupper under 
samme tag 
– arkitekter, in-
geniører og kon-
struktører, deraf 
navnet Ark-i-kon. 
 Simone Ridder-
mann Christiansen er i semester-
praktik som ingeniør i forbindelse 
med sin uddannelse.

„Det er et fedt sted, hvor jeg også 
kan bruge de arkitekt-fag, jeg har 
haft på skolen, fordi huset rum-
mer begge faggrupper, og så giver 
Arkikon mig et indblik i, hvordan mit 

arbejdsliv kan 
blive, når jeg er 
færdiguddan-
net,“ forklarer 
Simone.

Medprakti-
kanten Toke 
Bonde, der er 
i praktik som 

bygningskonstruktør, fremhæver 
den dynamik, der opstår, ved tvær-
fagligheden: „De er så gode til at 
imødegå praktikanter. Her får vi lov 
til at være med ude på de projekter, 
der interesserer os. Vi får ansvar og 
samarbejder på tværs, og så opstår 
der en særlig dynamik her, når vi 

kommunikerer med andre fagperso-
ner,“ siger han.

Plads til forskelligheder
For Thomas Enevold og de tre andre 
medejere af virksomheden er det 
vigtigt at kunne rumme de mange 

praktikanters 
forskelligheder, 
uddannelser og 
baggrunde.

„Vi er et 
mangfoldigt 
sted, hvor der 
er plads til 
mange typer af 
praktikanter og 

medarbejdere. Vi har plads til folke-
skolepraktikanten, virksomhedsprak-
tikanten, praktikanter, hvor det er en 
del af deres uddannelsesforløb, men 
vi har også praktikanter, der inden 
studiestart skal finde ud af, om det 
her er den rette vej for dem. Flere 
af dem kommer fra udlandet. Efter 
jul får vi to nye praktikanter, hvor 
den ene er fra Ungarn,“ forklarer 
Thomas.

Når praktikanterne kommer med 
så forskellige baggrunde – både 
fagligt og etnisk – så skaber det den 
dynamik i huset, som Thomas og de 
andre medejere gerne vil opnå.

„Så bliver det et rigtigt spæn-
dende sted, hvor vi udvikler os 
både fagligt og menneskeligt, og 
så skaber vi sammen de bedste 
resultater.“

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

 PRAKTIKANTER  
SKABER DYNAMIK HOS ARKIKON

Direktør Thomas Enevold, Arkikon

  HER FÅR VI LOV TIL 

AT VÆRE MED UDE PÅ 

DE PROJEKTER, DER 

INTERESSERER OS
Praktikant Toke Bonde

  SÅ BLIVER DET ET 
RIGTIGT SPÆNDENDE 
STED, HVOR VI UDVIKLER 
OS BÅDE FAGLIGT OG 
MENNESKELIGT
Medejer Thomas Enevold
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Hun føler aldrig, hun har været specielt kreativ. 
„Jeg var altid hende, der havde den grimmeste 

håndskrift, hende der lavede et grimt askebæger og 
en skæv vase i billedkunst i folkeskolen, så jeg har 
altid tænkt, at jeg ikke var den kreative type,“ fortæller 
33-årige Lisbeth Mikkelsen, der er direktør i virksomhe-
den WallPipe ApS i Randers.

„Men jeg har fundet ud af, hvis man er motiveret og 
brænder for noget, så kan man alt, man skal bare finde 
sin egen vej – og det er ikke nødvendigvis den vej, som 
samfundet peger,“ siger hun.

Langt CV
I klassen var hun den stille pige, der ikke sagde noget, 

og hun fandt aldrig rigtig ud 
af, hvad hun drømte om at 
blive.

„Jeg blev uddannet bager, 
fordi jeg ikke vidste, hvad jeg 
skulle, så min mor sendte 

mig i lære. Derefter har jeg taget grundforløbet som 
anlægsgartner, dyrepasser, pædagog og teknisk skole, 
fordi jeg troede, jeg skulle være kok – jeg bestod ikke 
nogen af uddannelserne, fordi det ikke interesserede 
mig,“ fortæller Lisbeth. 

Hun var alene med sin søn, og der skulle mad på 
bordet.

„Jeg kørte pakker for GLS et par år, og læste HF. Da 
jeg kom til samtale på grund af for meget fravær, sagde 
min studievejleder: „næste gang, du kommer herop, så 
har du fundet ud af, hvad du vil med dit liv.“„

Der gik kun 14 dage, så var Lisbeth på visit hos vejle-
deren igen.

„Jeg havde ikke tænkt over noget som helst. Så på 
vej ind til samtalen hev jeg en tilfældig folder ned fra et 
stativ og afleverede til ham. Jeg skulle læse til service-
økonom, og han meldte mig ind med det samme. Jeg 
tænkte endnu en fiasko,“ forklarer hun, men sådan 
endte det ikke.

Løvens Hule 
Studiet passede perfekt til Lisbeth, her kunne hun vise 
de kreative sider, hun havde.

Hun lovede en studievejleder at finde ud af, hvad hun ville med sit liv. På 

vej ind til samtalen hev hun en tilfældig folder ned fra et stativ. Vupti, hun 

skulle læse til serviceøkonom. Det var tilfældigt, men det endte med, at 

Lisbeth Mikkelsen blev en selvstændig forretningskvinde.

DEN STILLE PIGE BLEV EN  

HÅRD FORRETNINGSKVINDE

  JEG HAR ALTID TÆNKT, AT 
JEG IKKE VAR DEN KREATIVE 
TYPE

Ejerleder Lisbeth Mikkelsen, WallPipe ApS
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„Jeg endte med et gen-
nemsnit på 10,8 uden fravær 
og fik tildelt et legat, som 
den eneste på vores årgang. 
Uddannelsen er tilrettelagt, så 
man kan starte egen virksom-
hed undervejs, så jeg startede WallPipe.“

Faktisk var det hendes søn, der fik idéen til virksom-
heden.

„Vi spiste aftensmad hjemme i vores hus, og da jeg 
var på SU, sparede jeg på lamperne, men han sagde 
flere gange, at han var træt af ikke at kunne se sin 
aftensmad,“ griner Lisbeth.

„Og så lavede jeg en lampe af nogle gamle vandrør, 
der lå ude i haven. Interessen var stor fra private og en 
hotelkæde i Aarhus bestilte 65 lamper, så jeg meldte 
mig til Løvens Hule på tv.“

Familiemenneske
Men selvom det gik stærkt med virksomheden efter, 
at løven Christian Arenstedt valgte at investere penge 
i projektet, og hun nu driver en succesfuld virksomhed 
med 11 ansatte, er det vigtigste for hende familien.

„Jeg gør alt for at gå tidligt hjem og holde weeken-
den fri. Så kører vi mountainbike eller besøger vores 
familier. Både min kæreste og jeg er begge meget 
familiemennesker.“

I januar afsluttede hun en bachelor i innovation og 
entreprenørship – dagen inden deltagelsen i Løvens 
Hule blev vist på landsdækkende tv.

„Jeg skrev den på 14 dage. Når jeg tænker tilbage på 
det, forstår jeg ikke, hvordan jeg kunne gøre det sam-
tidig med virksomheden, deltagelsen i programmet, 
to børn på 10 og tre år og en totalrenovering af huset 
derhjemme.“

Ser hun tilbage, er hun glad for den udvikling, hun har 
været en del af.

„Før var jeg total modsat af, hvad jeg er nu. Jeg var 
introvert og en medløber, men nu holder jeg foredrag, 
er nogens chef og snakker som et vandfald, så nu det 
slut med den stille pige,“ slutter hun.

Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk

DEN STILLE PIGE BLEV EN  

HÅRD FORRETNINGSKVINDE

  FØR VAR JEG TOTAL 

MODSAT AF, HVAD JEG ER NU. 

JEG VAR INTROVERT OG EN 

MEDLØBER



Vi ønsker alle læsere,  
partnere og kunder rigtig

glædelig jul  
og godt nytår
– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2021

Tlf. 8642 8560 · www.hans-kirk.dk

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

GREFTA TRYK A/S

RANDERS-AUTOINDRETNING.DK
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Glædelig jul og godt nytår

Peab Asfalt A/S
Nørreskov Bakke 1 . 8600 Silkeborg

Telefon 8722 1500 . www.peabasfalt.dk

Vi lever i mødet
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http://vam.dk
https://www.mercatus.dk
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https://djurslandsbank.dk/erhverv
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Alle data er indhentet i perioden 
03.08.2020-03.11.2020
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
Bisnode Danmark A/S Gengivet uden an-
svar. Antal ansatte er en usikker variabel. 
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

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

A.K. IVERSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 10,1 (9,5)
Resultat før skat 1,6 (0,7)
Egenkapital 10,7 (9,4)
Antal ansatte 35

AC-TEC A/S*
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 12,1 (15,0)
Resultat før skat 2,3 (5,2)
Egenkapital 24,8 (24,0)
Antal ansatte 21

ALBÆK 
VOGNMANDSFORRETNING APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,9)
Resultat før skat 0,0 (-0,5)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

ALLANS GULVBELÆGNING APS
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,3)
Resultat før skat 0,4 (2,1)
Egenkapital 5,2 (7,8)
Antal ansatte 10

AUNING TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 20,7 (20,2)
Resultat før skat 1,6 (0,3)
Egenkapital 5,8 (4,5)
Antal ansatte 25

AUTOC A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,0)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 1,0 (0,8)
Antal ansatte 3

AUTOCENTER ASSENTOFT APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 5,7 (6,4)
Resultat før skat 0,8 (1,5)
Egenkapital 14,4 (14,3)
Antal ansatte 6

B10 MARKETING A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,1)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 1,4 (1,5)
Antal ansatte 9

BIKE&CO DANMARK APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 3,1 (1,9)
Resultat før skat 1,1 (0,0)
Egenkapital 2,8 (1,7)
Antal ansatte 3

BILCO A/S RANDERS
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 15,3 (15,3)
Resultat før skat 2,8 (2,6)
Egenkapital 7,6 (9,4)
Antal ansatte 30
BILLIGBLOMST RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 4,6 (3,3)
Resultat før skat 2,5 (1,8)
Egenkapital 3,1 (1,4)
Antal ansatte 6

BINO A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 1,4 (2,3)
Resultat før skat -0,5 (0,3)
Egenkapital 1,7 (2,2)
Antal ansatte 3

BOGBINDERIET CENTRUM A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,0)
Resultat før skat 1,2 (1,4)
Egenkapital 2,1 (1,2)
Antal ansatte 3

BOSIMA APS
Regnskabsafslutning 30-9-2020 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,4)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

COMBI-THERM CONSUMER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 7,8 (7,7)
Resultat før skat 2,3 (1,7)
Egenkapital 11,2 (13,3)
Antal ansatte 11

DANISH TOOL PRODUCTIONS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,4)
Resultat før skat 0,2 (-0,1)
Egenkapital 2,3 (2,1)
Antal ansatte 8

DANSK FOLIE A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 3,1 (1,2)
Resultat før skat 1,1 (-0,5)
Egenkapital 1,0 (0,1)
Antal ansatte 4

EMVI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 11,3 (12,6)
Resultat før skat 7,8 (9,2)
Egenkapital 12,2 (13,2)
Antal ansatte 4

ENTRÉ LIVING BY 
BRDR. SØRENSEN MØBLER A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2020 
Bruttofortjeneste 2,4 (1,8)
Resultat før skat 0,7 (0,0)
Egenkapital 1,9 (1,4)
Antal ansatte 5

FJORDGÅRDEN RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,6 (2,1)
Resultat før skat -0,4 (0,0)
Egenkapital -0,1 (0,3)
Antal ansatte 15

FOLIE.DK APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,8)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

HA BYG A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,5)
Resultat før skat 0,2 (0,0)
Egenkapital 1,4 (1,2)
Antal ansatte 7

HEIN & SØNNER A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 8,7 (8,7)
Resultat før skat 0,3 (0,5)
Egenkapital 5,5 (5,0)
Antal ansatte 10

HELSTED VVS APS
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 14,2 (11,1)
Resultat før skat 4,1 (2,8)
Egenkapital 8,8 (7,7)
Antal ansatte 19

HOLST SHIPPING A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 11,7 (11,9)
Resultat før skat 5,5 (6,2)
Egenkapital 6,3 (6,8)
Antal ansatte 9

HORNBÆK DYREHOSPITAL APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,6)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 1,5 (1,2)
Antal ansatte 8

IB E.MORTENSEN. A/S. 
KASTBJERG
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 4,2 (3,8)
Resultat før skat 0,9 (0,4)
Egenkapital 9,6 (8,9)
Antal ansatte 8

ISOMATIC A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,9)
Resultat før skat 0,6 (0,9)
Egenkapital 1,9 (1,6)
Antal ansatte 4

JMA A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 22,0 (19,7)
Resultat før skat 1,0 (1,4)
Egenkapital 4,1 (4,0)
Antal ansatte 39

JUNGE A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2020 
Bruttofortjeneste 9,0 (10,1)
Resultat før skat 2,3 (3,4)
Egenkapital 17,7 (15,8)
Antal ansatte 9

KALSTRUPS AUTOVÆRKSTED 
LANGÅ APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,6)
Resultat før skat 0,2 (0,0)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte 5

KILDEBERG APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,4 (3,6)
Resultat før skat 0,1 (0,8)
Egenkapital 0,5 (0,8)
Antal ansatte 5

KORREBORGS EFTF. APS
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 6,3 (8,5)
Resultat før skat 0,0 (1,6)
Egenkapital 0,2 (1,3)
Antal ansatte 15

MARSELIS BOULEVARD APS*
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,3)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 10,6 (10,2)
Antal ansatte 7

MIDTJYDSK 
COMPUTER SERVICE APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,0)
Resultat før skat 1,1 (0,8)
Egenkapital 1,7 (0,9)
Antal ansatte 4

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

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

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

Boligsidens Markedsindeks.

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken

fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

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

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.

Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,
du søger bolig i.
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

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

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

Boligsidens Markedsindeks.

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken

fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

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

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.

Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,
du søger bolig i.
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De tilgængelige data for 
hhv. erklærede konkurser 
og bruttoledighed giver 

pga. Covid-19 ikke nødven-
digvis et retvisende billede 

af perioden. 
Tallene kan være under-
vurderede og  det reelle 

niveau er meget usikkert.

Kilde: Danmarks Statistik 



Nordicals Østervold 42, 2. sal.  ·  8900 Randers C
8900@nordicals.dk  ·  Tlf. 7020 3911

nordicals.dk

Vi oplever for tiden en stor efterspørgsel på boligudlejningsejendomme, 
og derfor er det lige nu muligt at opnå gode salgspriser.

Kontakt os for en uforpligtende snak, hvis du går i salgstanker.

Vi søger boligudlejningsejendomme

PRODUKTION OG LAGER TIL SALG/LEJE

NYHED

Randers SØ - Clausholmvej 23
Ca. 2 km til motorvejstilkørsel E45
Regulære produktions- og lagerafsnit
Stor elkapacitet - 2.500 Ampere
Velegnet til opdeling i flere lejemål
Oplagt til såvel virksomhedsdomicil som investor

Kontantpris kr. 45.000.000
Årlig leje pr. m2 kr. 250
Etageareal m2 20.571
Grundareal m2 46.851
Sag 5238R

mailto:8900@nordicals.dk
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MK ASFERG APS
Regnskabsafslutning 31-3-2020 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,9)
Resultat før skat -0,0 (-0,2)
Egenkapital -0,2 (-0,1)
Antal ansatte 15

MULTI-TEK BRANDDØRE 
AF 1988 A/S*
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 35,6 (38,3)
Resultat før skat 0,9 (1,8)
Egenkapital 19,0 (19,7)
Antal ansatte 74

MØLBALLE A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 13,4 (12,8)
Resultat før skat 0,6 (0,0)
Egenkapital 7,0 (6,4)
Antal ansatte 27

NATIONAL REVISION 
GODKENDTE REVISORER A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 23,0 (22,7)
Resultat før skat 5,6 (5,2)
Egenkapital 8,6 (8,2)
Antal ansatte 29

PACK PLAST A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 22,5 (20,6)
Resultat før skat 9,4 (9,0)
Egenkapital 20,4 (20,0)
Antal ansatte 16

PREBI HANDEL APS
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,8)
Resultat før skat -0,2 (-1,2)
Egenkapital 0,3 (0,4)
Antal ansatte 6

PRINT ID APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 0,3 (4,8)
Resultat før skat -0,3 (-1,1)
Egenkapital -0,6 (-0,4)
Antal ansatte 7

RANDERS ARKITEKTEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 7,3 (10,7)
Resultat før skat 0,3 (1,5)
Egenkapital 2,0 (2,3)
Antal ansatte 15

RANDERS COMPUTER CENTER A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2020 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,2)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital -0,0 (0,0)
Antal ansatte 4

RANDERS FC A/S
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 33,7 (33,8)
Resultat før skat -6,4 (-5,4)
Egenkapital 4,2 (8,7)
Antal ansatte 61

RANDERS FC JOBAKADEMI APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,4)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 35

RANDERS VVS APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,6 (1,3)
Resultat før skat 1,9 (0,8)
Egenkapital 1,6 (0,7)
Antal ansatte 3

SCHØLER NIELSEN EL-TEKNIK APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,0)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

SOCIALSERVICE.NU APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 5,0 (4,8)
Resultat før skat 0,8 (0,9)
Egenkapital 1,4 (1,4)
Antal ansatte 6

SPECIALLÆGE 
THOMAS EGE NIELSEN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 4,3 (4,0)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,4 (0,3)
Antal ansatte 4

TANDLÆGE 
LONE ULLITS CHRISTENSEN APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 3,7 (4,1)
Resultat før skat 0,9 (1,0)
Egenkapital 1,0 (1,1)
Antal ansatte 6

TANDLÆGE 
MARIE-NOEL ANDERSEN APS
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,6)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,6)
Antal ansatte 5

TEAM MANPOWER APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 2,9 (0,4)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 0,4 (0,1)
Antal ansatte 3

THORTRANS A/S*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 87,1 (75,4)
Resultat før skat 0,5 (-4,6)
Egenkapital 16,9 (16,6)
Antal ansatte 172

UNIT-PARTNER APS
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 1,5 (2,0)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 0,9 (0,8)
Antal ansatte 3

WILLIAM LAURSEN 
ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-5-2020 
Bruttofortjeneste 11,6 (11,1)
Resultat før skat 3,3 (1,5)
Egenkapital 20,5 (19,0)
Antal ansatte 15

WILLIAM SKILTE APS*
Regnskabsafslutning 30-6-2020 
Bruttofortjeneste 4,2 (2,9)
Resultat før skat -0,1 (0,6)
Egenkapital 0,7 (1,0)
Antal ansatte 15

WO INTERIOR A/S
Regnskabsafslutning 30-4-2020 
Bruttofortjeneste 2,9 (1,7)
Resultat før skat 0,5 (-1,4)
Egenkapital 4,8 (4,4)
Antal ansatte 20

400.000 rhododendron 
og azalea om året
Danmarks største og ældste 
producent af de to planter 
bor lige syd for Randers, hvor 
anden og tredje generation af 
ejerfamilien, Jørgen og Søren 
Skovgaard, står for den daglige 
drift af engros planteskolen 
Alperosen Rhododendron A/S.

Voksende produktion 
og indtjening
I selskabets sidste regnskab 
er bruttofortjenesten vokset 
til godt 4,5 mio. kr., eller næs-
ten det dobbelte af brutto-
fortjenesten i 2017-regnska-
bet. Resultatet efter skat er i 
samme periode vokset fra et 
lille plus til godt 1,2 mio. kr. 
efter skat. Men det har kun 
været muligt, fordi virksomhe-
den har købt mere jord til hen 
ad vejen og udvidet produk-
tionen betragteligt, forklarer 
direktør Jørgen Skovgaard. 
„Det er markedsvilkårene, 
hvis vi skal være med i det 
her. Du skal kunne levere de 
kvanti, kunderne skal bruge, 
ellers køber de dem bare i 
udlandet i stedet. Vi leverer 
f.eks. til Plantorama, som lige 
har åbnet butik nummer 12. 

Men vi er også den ældste 
leverandør til Salling Group 
ifølge dem selv, for de fleste 
supermarkedskæder er også 
blandt vores kunder.“

Eksport
Virksomheden er stille og 
roligt kommet i gang med 
eksport til både Norge og 
Sverige, men her er kunderne 
alene grossister. „Mange 
plantecentre vil gerne købe 
direkte, men vi har valgt alene 
at sælge gennem fire-fem 
grossister deroppe,“ forklarer 
Jørgen.

Corona-haver
Jørgen kan godt mærke, at 
mange har haft mere tid i 
haverne i år. „Husejerne har 
gjort mere ud af haverne, og 
derfor har vi bl.a. solgt rigtig 
mange blåbærplanter denne 
sommer. Men også lyngplan-
ter er efterhånden blevet en 
stor artikel for os.“

Generationsskifte
Direktøren selv har egentlig 
ikke så meget at skulle have 
sagt i virksomheden mere. 
Han har nemlig solgt 50% 
af aktierne til sin søn Søren, 
mens datteren Mette har 
overtaget 25%, så Jørgen i 
dag kun har 25% tilbage. Met-
tes ansvar i virksomheden er 
regnskab og administration. 
„Det med næste generation 
skal man have styr på i god 
tid. Ellers er det uforsvarligt 
overfor virksomheden,“ bedy-
rer direktøren afslutningsvis.

Alperosen Rhododendron A/S
Ølstvadbrovej 16, 
8940 Randers SV

Regnskabsafslutning 30-6-2020

Bruttofortjeneste 4,5 (3,5)

Resultat før skat 1,6 (0,6)

Egenkapital 5,4 (4,2)

Antal ansatte 7
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
41816643 CleanDrain ApS ..............................................04.11.2020
41815604 Bøsbrovej 86 ApS...........................................03.11.2020
41813776 Touch Medico ApS .........................................03.11.2020
41811773 Sej & Stærk ApS .............................................02.11.2020
41811269 Cannabis Pharm ApS .....................................02.11.2020
41802936 CSV Børne-foto ApS ..................................... 30.10.2020
41802839 B2B Emballage ApS ...................................... 30.10.2020
41798831 Effektiv Bogholder Plus ApS ........................ 29.10.2020
41789174 HALL Ejendomme ApS ................................. 26.10.2020
41785578 Lindelunden Ejendomme ApS ...................... 23.10.2020
41783435 Nordtribunen 2020 A/S ................................. 23.10.2020
41782331 Brask/Wøldike ApS ....................................... 22.10.2020
41774053 MSP Ejendomme ApS .................................. 20.10.2020
41772263 Grenåvej 32 ApS ............................................19.10.2020
41769653 Randers LejeBolig ApS ..................................19.10.2020
41766840 L&A-3700 ApS .............................................. 16.10.2020
41766727 Lili Lamps ApS .............................................. 16.10.2020
41765143 Trima Technic ApS......................................... 16.10.2020
41763787 OQA Innovation ApS ......................................15.10.2020
41760745 Zency ApS ......................................................14.10.2020
41751924 NCM Ejendomme ApS ...................................12.10.2020
41749261 RadonSafe ApS ............................................. 09.10.2020
41740574 Asllanaj Logistik ApS ......................................07.10.2020
41737433 Andy Marlowe ApS ....................................... 06.10.2020
41736593 Arctic Tourist Group ApS .............................. 06.10.2020
41735791 Arctic Cruise Line ApS .................................. 06.10.2020
41735031 Innooil ApS .................................................... 06.10.2020
41733705 TacoBoy Mexican Foods ApS ....................... 05.10.2020
41733160 Tres Amigos Nordic ApS ............................... 05.10.2020
41732407 VHAMOC Ejendomme ApS .......................... 05.10.2020
41732385 Buggesholm Brugskunst ApS....................... 05.10.2020
41732334 Billig Pulterkammer ApS ............................... 05.10.2020
41722231 Wang ApS .......................................................01.10.2020
41721405 WH PH Rental ApS ........................................01.10.2020
41721340 Læsten Auto ApS ...........................................01.10.2020
41717009 Bionic Progress Gears ApS ...........................30.09.2020
41714867 Ronni Stegger ApS ........................................29.09.2020
41711477 HØGH Agro ApS ...........................................28.09.2020
41702710 Fjordlund Bilhus A/S ......................................24.09.2020
41699892 Gaver for dig APS ..........................................23.09.2020
41699663 IMC ApS ........................................................23.09.2020
41698403 HINZE Management ApS .............................23.09.2020
41697679 Europavej ApS ...............................................23.09.2020
41691530 AP Kloak Stevnstrup ApS.............................. 21.09.2020
41685158 Delta Oil Scandinavia ApS ............................18.09.2020
41683546 Danish Green Solutions ApS ........................ 17.09.2020
41672684 Unioo Software ApS ..................................... 14.09.2020
41672544 MTC Ventures ApS........................................ 14.09.2020
41669128 IL-Byggeservice ApS..................................... 11.09.2020
41666269 Bedrooms ApS .............................................. 10.09.2020
41658258 Rubach ApS ...................................................08.09.2020
41657316 Lauritsen af 1965 ApS ..................................08.09.2020
41656980 HC Energy Consult ApS ................................08.09.2020
41656492 KIPA Randers ApS.........................................08.09.2020
41648686 Visitet A/S ......................................................04.09.2020
41644362 NimTag Vest APS ..........................................03.09.2020
41636971 Boye Frederiksen ApS .................................. 01.09.2020
41632143 Aetrex Central Europe DK A/S ...................... 31.08.2020
41630213 Familieblomsten ApS .................................... 31.08.2020
41627476 LG Cars ApS ..................................................28.08.2020
41624620 Tømrer & Snedker Per Nielsen ApS ............. 27.08.2020

41623403 Dansk Autofinans ApS .................................. 27.08.2020
41620595 Ædelrust Shop ApS .......................................26.08.2020
41617616 HHL Bolig ApS ..............................................26.08.2020
41613785 Luceotech ApS ..............................................25.08.2020
41602066 Haun Ejendomme ApS ..................................20.08.2020
41601493 Partners Group Aps .......................................20.08.2020
41599952 Randers Montage ApS ..................................19.08.2020
41599359 Lili Lamps ApS ..............................................19.08.2020
41587938 Mercari Cars ApS ..........................................14.08.2020
41586338 Hamo Cleaning & Ejendomsservice ApS .....14.08.2020
41584467 Ombytningsselskabet Grafikr ApS ...............13.08.2020
41583894 PS Construction ApS ....................................13.08.2020
41577142 Pro Byg ApS .................................................. 11.08.2020
41575662 Bykroen ApS.................................................. 11.08.2020
41570792 By Hudson Denmark ApS ............................. 07.08.2020
41569298 Sportigan Randers ApS ................................. 07.08.2020
41561467 AC Byg ApS ...................................................04.08.2020
41560274 M Aalborg 2020 ApS .....................................04.08.2020
41560231 Plastcon One ApS .........................................04.08.2020
41558342 AL-Trans APS .................................................03.08.2020

Selskabsændringer
40179909 123 Service ApS ................................................. 03.11.2020 0)
40126732 Dragon Gaming IVS ............................................ 03.11.2020 0)
40194630 Truso Byg ApS .................................................... 03.11.2020 0)
39670240 Waid IVS ..............................................................02.11.2020 0)
40229329 Mastropos ApS....................................................02.11.2020 0)
39944065 RMI Rejser ivs .....................................................02.11.2020 0)
40042806 Mycargroup ApS..................................................02.11.2020 0)
40091009 Auto365 IVS ........................................................02.11.2020 0)
40051406 DD Nedbrydning ApS ..........................................31.10.2020 2)
31941970 KØBMANDSGRUPPEN UDBYHØJ-SØDRING ApS 30.10.2020 1)
40437037 MAL Byg ApS ......................................................27.10.2020 0)
39723069 Exceleration ApS .................................................27.10.2020 0)
35634347 Murerfirmaet 2014 ApS ......................................27.10.2020 4)
34228159 K JØRGENSEN BYG ApS ....................................27.10.2020 4)
37742120 Østjysk Autohandel ApS .....................................27.10.2020 1)
39757753 TFF Randers ivs .................................................. 26.10.2020 0)
39866420 Powrbird ApS ..................................................... 26.10.2020 0)
40276998 Flemmings Murerforretning IVS ........................ 26.10.2020 0)
32342353 GRL RANDERS A/S ........................................... 23.10.2020 0)
38562479 Polar Trawldoors DK ApS ................................... 23.10.2020 0)
38875485 M Teknik ApS ..................................................... 22.10.2020 0)
38563092 Unik Konstruktion ApS ....................................... 22.10.2020 0)
39349981 Windforceone ApS ............................................. 22.10.2020 0)
38839535 F. Stigs Bil og Bolig ApS ..................................... 22.10.2020 0)
37131865 Jung Fair ApS ..................................................... 22.10.2020 0)
27981194 NOBLE HORSE TRADING ApS ......................... 22.10.2020 0)
39402408 Kjærly ApS .......................................................... 22.10.2020 2)
38673564 80`Inc. IVS .......................................................... 21.10.2020 0)
38801929 TGG DK IVS ........................................................ 20.10.2020 0)
39960982 MiRa-tec IVS .......................................................... 20.10.2020
 37850047 Adventure House IVS ......................................... 20.10.2020 0)
39187868 TO-BYG IVS ........................................................ 20.10.2020 0)
16757209 HR. HUUSE ApS ................................................ 19.10.2020 0)
39518627 Aarhus Entreprise ApS ....................................... 16.10.2020 0)
38370170 Ascensor IVS ...................................................... 16.10.2020 0)
31330726 3D CONSULT ApS.............................................. 16.10.2020 0)
40265619 Casaon ApS ........................................................ 16.10.2020 2)
28857942 BYGGEFIRMAET TØMREN I UDBYNEDER ApS 15.10.2020 0)
36471948 HEW ApS ............................................................ 15.10.2020 0)
40086196 Online Management Europe IVS ....................... 15.10.2020 0)
36475161 Bpainted ApS ...................................................... 15.10.2020 2)

37747181 Noobob IVS ........................................................ 14.10.2020 0)
38640771 LN Graphic Arts IVS ........................................... 14.10.2020 0)
37961531 Navi order IVS ..................................................... 12.10.2020 0)
35666591 NIDUTH IVS........................................................ 12.10.2020 0)
36071931 MEEUNIVERSAL ApS ........................................ 12.10.2020 0)
37103683 SG-DAM IVS....................................................... 12.10.2020 0)
38218034 Rent Fokus IVS .................................................. 12.10.2020  0)
40445447 MK Rengøring IVS .............................................. 09.10.2020 0)
39836432 Fincap ApS.......................................................... 09.10.2020 0)
39861941 BOM Entreprise IVS ........................................... 09.10.2020 0)
40201408 Rapid international marketing IvS ...................... 09.10.2020 0)
40200541 Rlrentreprenør IVS .................................................. 09.10.2020
40221638 ZAMA ALMO IVS ............................................... 08.10.2020 0)
39670232 HIRX IVS ............................................................. 08.10.2020 0)
40593845 Bella‘s Sandwich ApS ........................................ 08.10.2020 0)
39879794 Murer Guldhammer IVS .....................................07.10.2020 0),
39385333 Suurland Solutions IVS ........................................07.10.2020 0)
37804371 MS-Entreprise IVS ..............................................07.10.2020 4)
39747618 mobile contaracts IVS .........................................07.10.2020 2)
40360972 JM ua Aps........................................................... 02.10.2020 2)
26108047 AEB Udlejning ApS .............................................29.09.2020 4)
78227028 PEDER FRYDENSBERG. RANDERS ApS .........29.09.2020 4)
37602817 GK Transport & Service ApS ..............................28.09.2020 3)
39354365 MWUA ApS ........................................................24.09.2020 2)
37515469 CM Ejendomme, Stevnstrup ApS......................23.09.2020 4)
36468793 RANDERS HH ApS ............................................23.09.2020 4)
39934744 METAVITA ApS ..................................................22.09.2020 0)
37692980 JO Transport IVS ................................................22.09.2020 4)
27518923 E/S TJØRNEVEJ 4 ApS ..........................................22.09.2020
28675542 ÅRHUSVEJ 102 ApS ..........................................18.09.2020 1)
38423118 TAK IVS ...............................................................18.09.2020 2)
38685104 HadbjergSmede IVS ...........................................15.09.2020 0)
28702094 KIEL KOMPLEMENTAR ApS .............................15.09.2020 0)
28984472 FB DATA ApS......................................................15.09.2020 3)
27291252 VENNING VVS ApS ............................................10.09.2020 4)
37350036 Brugtbyggemarked.dk IVS .................................06.09.2020 2)
39690179 Selskabet af 29. august 2020, Randers A/S......06.09.2020 2)
38208853 Selskabet af 24. november 2016 ApS ...............06.09.2020 2)
35682627 HAMO ENTREPRISE ApS .................................04.09.2020 2)
39204940 PAJ Construction IVS .........................................02.09.2020 4)
39196662 R2 Transport ApS ...............................................02.09.2020 2)
38200968 Din Fragtmand ApS ............................................26.08.2020 2)
37365815 DESIGNHUSE IVS ..............................................25.08.2020 4)
39462133 Juul‘s Multi Service IVS .....................................25.08.2020 4)
38890085 Socialrådgiverfirmaet Bisidderhjælpen ApS ......25.08.2020 4)
38862804 Dansk Tømrer Bygg IVS .....................................25.08.2020 4)
39689391 ZK Matriel ApS ...................................................25.08.2020 4)
35832025 KOUSTED TØMRER ApS ...................................25.08.2020 1)
30076087 KOMPLEMENTARSELSKABET KÖLN PLEJEHJEM ApS 19.08.2020 1)
28689241 KOMPLEMENTARSELSKABET BROMMA, SVERIGE ApS .12.08.2020 1)
36444185 Dykkersport ApS ................................................06.08.2020 3)
39656124 Judy´s Kantine ApS ............................................06.08.2020 3)
38214616 The Beauty Academy IVS ..................................06.08.2020 4)
39611708 FBCManpower IVS.............................................06.08.2020 4)
29817634 X-UP EXHIBITIONS ApS ....................................06.08.2020 4)
20388870 EJ RENGØRING ApS .........................................06.08.2020 4)
38692119 Østervangens Carexport ApS ............................05.08.2020 4)
38219847 Innovation Care IVS ............................................05.08.2020 4)
34204624 ASX 06042020 ApS ...........................................04.08.2020 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.

Randers Kommune

Helene Bækmark (53) er 
tiltrådt som direktør for Social 
og Arbejdsmarked. Hun er 
uddannet cand.jur og efter-
uddannet på bl.a. Harvard 
Universitys John F. Kennedy 
School of Government samt 
INSEAD. Hun kommer med 
stærk erfaring som direktør 
for områder som ældre og 
handicap i Odense Kommune, 
social, sundhed og arbejds-

marked i Fredericia Kommune 
og senest som kommunal-
direktør i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. 
„Vi har fået en direktør, der er 
stærk på strategi, udvikling og 
implementering, og som har 
lang erfaring i at betjene byråd 
og politiske udvalg samtidig 
med, at hun har en dyb faglig 
forståelse og viden inden for 
både social- og arbejdsmar-
kedsområdet. Det er væsent-
lige erfaringer på et område, 
hvor der ofte sker ændringer 
og reformer. Samtidig er 
Helene Bækmark en direktør, 
der forstår at understøtte sin 
organisation med retning og 
udvikling for den enkelte,“ 
siger Jesper Kaas Schmidt, 
kommunaldirektør i Randers 
Kommune.

Vognsen Rådgivende 
Ingeniører A/S
Per Bonde (44), Simon 
Vognsen (42) og Anders 
Hjortlund Christensen (40) har 
sammen overtaget Vognsen 
Rådgivende Ingeniører A/S. 
To af de tidligere medejere 
Lars Vognsen og Niels Henrik 
Vognsen fortsætter i virksom-
heden på nedsat tid. Simon 
Vognsen er udpeget som 
adm. dir. for ingeniørfirmaet, 
der har 15 ansatte.

Estate Randers
Ejendomsmæglerne Mikkel 
Johnsen og Christopher Nør-
ring Lund har optaget Rasmus 
Moeskær (27) som medejer 
af Estate Randers, der blev 
etableret for et år siden.

Sparekassen Kronjylland

Allan Westmann Hjæresen 
(42) er tiltrådt som områdedi-
rektør for Økonomi og Risiko-
styring i Sparekassen Kronjyl-
land. Allan har ti års erfaring i 
branchen og kommer senest 
fra en stilling som revisions-
chef i Middelfart Sparekasse. 
Han har en baggrund som 
statsautoriseret revisor og har 
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tidligere arbejdet ved Deloitte 
og PwC.
Allan har ansvaret for Spare-
kassens regnskab og kapi-
talstyring. Derudover skal 
han bidrage til at understøtte 
Sparekassen med økonomisk 
information og analyser til 
afdelingerne, direktionen, 
bestyrelsen og eksterne 
samarbejdspartnere. Desuden 
er han en del af Sparekassens 
øverste daglige ledelse, for-
retningskomitéen.

Tøjeksperten
Mathias Gabriel (27) er tiltrådt 
som butikschef i Tøjeksper-
ten i Randers Storcenter. 
Han kommer fra en lignende 
stilling i Wagner i Kolding 
Storcenter.

Randers Cityforening
På den ordinære generalfor-
samling i Randers Cityfor-
ening blev der udpeget en 
ny bestyrelse, som efter-
følgende har konstitueret 
sig. Bestyrelsen består af: 
Frank M. Andersen, You See 
(formand), Kasper Jeffries, 
Marcus (næstformand), 
Jesper Stærmose, Arbejder-
nes Landsbank, Per Toldbod, 
Føtex Dytmærsken, Johanne 
Ægidiussen, Bistroteket, Niko-
laj Michaelsen, Randers street 
Food - Fabric - Sushi Mania, 
Annette Rasmussen, Liv og 
Stil, Lars Johansen, Imerco 
(suppleant) samt Mette Gert, 
MG Coaching (suppleant).

Glasmuseet Ebeltoft

Rebecca Matthews (52), tid-
ligere direktør for Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017, 
overtager direktørposten på 
Glasmuseet Ebeltoft fra 2021.
Rebecca udtaler: „Jeg glæder 
mig utrolig meget til at være 
en del af Glasmuseet Ebel-
toft, der forener det ypperste 
af dansk og international glas-

kunst. Glasmuseet Ebeltoft 
har et enestående interna-
tionalt renommé, og jeg ser 
frem til at være med til at 
styrke den fortsatte udvikling 
med mit netværk nationalt og 
internationalt.“

Regionshospitalet Randers

Overlæge ved Medicinsk 
Afdeling Kiomars Mahboubi 
er tildelt Foreningen af Yngre 
Cardiologers og Dansk Cardio-
logisk Selskabs Uddannel-
sespris for sit ekstraordinære 
engagement i uddannelsen af 
yngre kardiologer.

Djurs Sommerland A/S
Danske børnefamilier har 
kåret Djurs Sommerland 
som Årets Forlystelsespark. 
„Vi har været oppe imod et 
utroligt stærkt felt af nomi-
nerede, som bl.a. talte både 
Tivoli, LEGOLAND og Fårup 
Sommerland, og vi er stolte 
og glade for, at vi har vundet 
titlen som Årets Forlystelses-
park 2020. Prisen uddeles på 
baggrund af børnefamiliernes 
stemmer. Priser som denne 
betyder særligt meget for os, 
da netop børnefamilierne er 
vores kernemålgruppe, og 
dem vi gerne vil give minde-
værdige oplevelser,“ siger ad-
ministrerende direktør Henrik 
B. Nielsen.
Prisen kommer i kølvandet 
på en sæson, som direktøren 
vurderer, har været udfor-
drende, men fornuftig, når alt 
tages i betragtning.

Sparekassen Kronjylland
Sparekassen Kronjylland er 
blevet kåret til Europas bedste 
arbejdsplads blandt store 
virksomheder. Det er analyse-
virksomheden Great Place to 
Work, der står bag kåringen, 

som de har gennemført siden 
2003 på opfordring fra Europa 
Kommissionen. Det er første 
gang siden 2011, at en dansk 
virksomhed vinder en af de 
fire kategorier.
„Vi er naturligvis meget stolte 
og glade. Tilfredse medarbej-
dere er en forudsætning for 
tilfredse kunder, og derfor har 
vi konstant fokus på at sikre 
en god arbejdsplads med høj 
trivsel. Det gør vi ikke mindst 
ved at arbejde sammen som 
et hold, så det er en stor dag 
i Sparekassen Kronjyllands 
historie,“ fortæller adm. direk-
tør Klaus Skjødt.
Sparekassen Kronjylland er 
Danmarks største sparekasse 
med 50 afdelinger fordelt 
udover en stor del af landet. 
Netop det at være en rigtig 
sparekasse er ifølge Klaus 
Skjødt en væsentlig årsag til 
resultat.

Krogsøe El
Raaby & Rosendal har købt 
kollegaen Krogsøe El. De to 
El-installationsvirksomheder 
har samarbejdet og overtagel-
sen skal ses i lyset af, at de 
samlet får en bredere geogra-
fisk dækning med afdelinger 
i Ans, Hadsten, Mariager og 
Randers.

Regionshospitalet Randers
Ortopædkirurgerne på 
Regionshospitalet Randers 
har vundet Den Gyldne 
Yoda 2020 - Yngre Danske 
Ortopædkirurgers uddannel-
sespris. Prisen er en anerken-
delse af det store arbejde, 
som kirurgerne gør, for at give 
yngre læger et godt uddannel-
sesforløb.
Ledende overlæge på Orto-
pædkirurgi, Michael Tjørnild, 
er beæret over, at hans 
afdeling har fået prisen: „Det 
sender et signal om, at det er 
rigtigt at prioritere uddannelse 
højt. Når man har fokus på 
god uddannelse og et godt 
arbejdsmiljø, betyder det også 
bedre patientbehandling. Jeg 

er meget glad for at høre, at 
yngre læger føler sig som 
en del af afdelingen. Det har 
været vigtigt for mig, at ud-
dannelse er tænkt ind i vores 
dagligdag.“

Regionsrådet har bevilget 
16,4 millioner til projektering 
af en udvidelse af Regionsho-
spitalet. Udbygningen rum-
mer ca. 7.000 kvadratmeter 
nybyggeri, som bygges oven 
på den eksisterende Akutaf-
deling, der i dag rummer læ-
ringscenter, akutmodtagelse, 
skadestue og traumemodta-
gelse fordelt på fire etager.
På det kommende plan 5 
etableres en ny operations-
gang. Over operationsgangen 
bygges et sengetårn i fire eta-
ger. De nye sengestuer bliver 
primært enkeltsengsstuer, og 
dermed vil byggeriet imøde-
komme behovet for at udfase 
hospitalets flersengsstuer.
Ud over nybyggeriet rummer 
planen også ombygning af ca. 
4000 eksisterende kvadrat-
meter. Ombygningen skal 
blandt andet give plads til en 
ny intensivafdeling og et nyt 
opvågningsafsnit.

Phoenix Design Aid 
Global Compact Network 
Denmark og FSR – Danske 
revisorer har i forbindelse 
med SMV COP 2020 kåret 
Phoenix Design Aid som en 
af de bedste danske små og 
mellemstore virksomheder til 
at rapportere på bæredygtig-
hed.
„Som Randersambassadør er 
jeg stolt af at være blandt de 
fem bedste COP-rapporter i 
SMV-segmentet 2020. Det 
er en placering, der sætter 
vores by på danmarkskortet, 
og som samtidig bekræfter 
vigtigheden af vores arbejde 
med bæredygtighed og FN’s 
verdensmål og anerkender de 
bedrifter, vi har opnået heri-
gennem, lyder det fra CEO 
hos Phoenix Design Aid,“ 
Dennis Lundø Nielsen.

NAVNE – KALENDER – ERHVERV
Få relevante indlæg optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
redaktion@randersbiz.dk



ERHVERV
At være RELATIONSSKABENDE er et af fire erklærede mål i vores 
erhvervsafdeling. Det betyder ikke alene, at du og din erhvervsrådgiver får et 
fortroligt og professionelt forhold baseret på dialog, indsigt og handling, men 
også at vi aktivt kan hjælpe med at etablere relationer og netværk mellem dig 
og andre af vores erhvervskunder, hvor faglige og personlige match kan bidrage 
til gensidig positiv udvikling. 

Læs mere om vores SPARERHVERV koncept på www.spardjurs.dk og se videoen 
med Tonny Nielsen, hvor han blandt andet fortæller, hvorfor han skiftede 
pengeinstitut og om sine erfaringer med vores samarbejde.

Eller ring til erhvervsdirektør Peter Due, tlf. 87 86 73 21

– og husk, det er gratis at skifte til os.

Det har rigtig meget med 
mennesker at gøre. 

Vi ønskede en lokal bank, hvor 
der er nærhed, tæthed og dialog.

Ejerleder Tonny Nielsen
Food Diagnostics ApS

Erhvervsafdelingen, Hovedgaden 82, 8961 Allingåbro, tlf: 8648 6022, erhverv@spardjurs.dk · www.spardjurs.dk
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