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I vores branche er netværk og relationer alfa 
og omega, og vi gør en stor dyd ud af at pleje 
vores  professionelle forbindelser. Vi er med, 
når Randers’ erhvervsledere mødes, og vi 
kender kursen, før den er sat. 

Vores netværk er også altid på net hinden, 
når vi skal finde det gode match til vores 
kunder. Vores stærke rela tioner giver for-
dele. For vores kunder, for vores netværk og 
for os.

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig videre - 
med køb, salg eller udlejning.

Med Nordicals 
i dit netværk
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 4 VISITET SMELTER BRUGTE MUNDBIND  
OG GENBRUGER DEM
1.500 kvm. lager, fem store produktionsmaskiner og 20 faste medarbejdere er hvad 
værnemiddel produktionsvirksomheden Visitet A/S har formået at få stablet på benene 
på bare fire måneder. Næste step er, at de producerede mundbind skal indsamles, 
smeltes og genbruges.

 6 EGNE ERFARINGER VAR STARTSKUDDET  
TIL IVÆRKSÆTTERDRØM
Rikke Amdisen startede virksomheden Ciha, fordi hun manglede hjælpemidler til sine 
to hørehæmmede piger. Det udviklede sig til en webshop med fokus på læring, der 
indeholder Rikkes særlige pandebånd og familiespillet „Alle mine følelser - indeni og 
udenpå.“

 8 „SAMARBEJDET MED VISIT AARHUS SKABER EN  
POSITIV DOMINOEFFEKT“ – HENRIK HEROLD
Direktøren bag byens største turistattraktion Randers Regnskov er stadig positivt stemt 
overfor samarbejdet med Visit Aarhus, godt et år efter det startede. GoRanders’ direktør 
mener, et bredt samarbejde er nødvendigt, men den lokale know-how går nemt tabt.

 10 BILEN&BOSSEN: DEN VAR MEGET  
BILLIG OG RÅDDEN
Det hele startede, da direktør Mogens Olofsen fra Harridslev var til et kaffemøde i 
en bank. „Inden du går, skal du huske lige at købe den her bil, vi har stående,“ sagde 
bankdirektøren sådan lidt i sjov.

 12 NYMANN & JUHL ER GENVEJEN TIL HURTIGERE 
SAGSBEHANDLING I HELE LANDET

 14 JOBCENTER RANDERS ERHVERV FOKUSERER PÅ 
OPKVALIFICERING OG VIDEREUDDANNELSE

 16 TILFREDSE MEDARBEJDERE GIVER  
TILFREDSE KUNDER

 18 NY LUFTHAVNSDIREKTØR  
HAR SJÆLDENT JETLAG
Personprofil Direktør Nicolai Krøyer, Aarhus Lufthavn [forsidefoto]  Fra 
den 1. marts 2021 skifter Nicolai Krøyer Aarhus Havn ud med Aarhus Lufthavn, hvor han 
starter som ny lufthavnsdirektør. Fritiden bruger han i den friske luft på løb, gåture med 
familien og golf. Derudover flyver de meget til storbyer, men han rammes sjældent af 
jetlag.

 20 AJOUR – KALENDER – NAVNE – SELSKABER 
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED
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VISITET  

SMELTER  
BRUGTE  
MUNDBIND  
OG GENBRUGER DEM

COO og partner Jakob H. Hansen og CEO og partner Lars Schacksen, Visitet A/S
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„Visitet betyder „at værne,“ at vi værner 
om vores omgivelser, og så det engelske 
ord „visit,“ at besøge. De to betydninger 
gav bare rigtig god mening for vores 
virksomhed,“ fortæller Lars Schacksen, 
der er CEO og partner.

Her har de udviklet 
en forbedret udgave 
af det klassiske, blå 
IIR-mundbind, for-
tæller COO og part-
ner i virksomheden 
Jakob H. Hansen.

„Vi har forbedret designet, så elasti-
kerne er skiftet ud med genanvendeligt 
stof og en forbedret næseklemme, der 
gør, at den er nem at forme om næsen, 
og brillerne ikke dugger. Næseklemmen 
er det eneste, vi ikke kan genbruge til 
nye mundbind,“ forklarer han.

Fra mundbind til mundbind
Processen er egentlig ret simpel.

„Der er mange, der tror, at vi sprit-
ter dem af eller genbruger dem efter at 
have dyppet dem i noget væske, men 
sådan fungerer det altså ikke,“ siger 
Jakob med et smil, og Lars fortsætter:

„Vi smelter ligesom vores mundbind i 
en stor „gryde“, hvorefter næsebåndet 
bliver trukket ud af mundbindet med en 
magnet. Der er fem råmaterialer og tre 
lag i et mundbind,“ fortæller han, og be-
gynder at klippe et af Visitets mundbind i 
tynde strimler. 

„Det er det inderste, der er filteret, 
som er det vigtigste, det består af tre 
lag, men det er også det dyreste at pro-
ducere, og det får vi produceret i Tysk-
land,“ siger han og viser den inderste del 
i mundbindet. 

Herefter bliver gryden varmet mere og 
mere op gradvist, så de forskellige smelte-
temperaturer fordeler råmaterialerne. 

„Til sidst kan vi komme de forskellige 
råmaterialer på ruller og genbruge dem 
igen,“ forklarer Jakob.

Kvalitet og miljø
Trioen bag Visitet A/S er de to ansigter 
udadtil i virksomheden, Jakob, der er ud-
dannet maskiningeniør, og som har an-
svaret for den tekniske del, og Lars, der 
har 25 års erfaring indenfor modetøjs-
branchen, hvor han med stor succes har 
administreret en virksomhed.

„Vores tredje partner bor i Schweiz. 
Han har en baggrund i trykkeribranchen, 
og det var ham, der fik kontakten i Tysk-
land, hvor de mange maskiner er købt,“ 
fortæller Lars.

Hele idéen bag virksomheden kom-
mer sig af, at de ville skille sig ud på det 
eksisterende marked.

„Mange klager over kvaliteten af 
mundbind, der ikke sidder godt, så vi 
tænkte, at der var et hul i markedet her. 

Vi skiller os ud på 
kvaliteten, fordi vi 
kun bruger gode 
råvarer fra Tyskland, 
der er betydeligt 
bedre, end det man 
kan købe i Kina,“ 

siger han. 
Miljø og bæredygtighed har også fyldt 

meget i virksomhedens overvejelser.
„Vi får råvarerne tæt på i Tyskland, og 

så er det mere komprimeret. Det bliver 
først fyldigt, når mundbindene kommer 
ud af maskinerne her på vores lager. 
Derudover skaber vi indtil videre 20 
arbejdspladser i Danmark i stedet for i 
Kina, og så tænker vi genbrug,“ forklarer 
Jakob.

Næste step er at få sat opsamlings-
beholdere op på hospitaler i Region 
Hovedstaden, hvor blandt andet Rigs-
hospitalet er hoppet med på bølgen af 
genbrug.

„Opsamlingslogistikken er en ud-
fordring, men indtil videre bliver det 
forholdsvist lige til på hospitaler. På sigt 
vil vi have det bredere ud, så andre virk-
somheder kommer med,“ fortæller Lars.

FFP2 støvmasken er det nye
Visitet har netop modtaget tre nye 
maskiner, der kan producere den hvide 
støvmaske.

„FFP2-støvmasken er meget mere 
sikker, men den er samtidig også meget 
dyrere og tager længere tid at producere, 
fordi det er en helt anden udformning,“ 
forklarer Jakob, og Lars supplerer:

„Vi kan lave ti gange så mange af de 
almindelige blå IIR-mundbind, fordi der 
blandt andet er et dobbelt lag af filter i 
støvmasken.“

Indtil videre er produktionen af støv-
masker tiltænkt det tyske marked.

„Der er flere steder i Tyskland og 
Østrig, hvor det er et krav, at man bærer 
de her masker. Og så er der flere steder 
i industrien herhjemme, hvor de bliver 
brugt. Så dem bliver der helt sikkert en 
større efterspørgsel på fremadrettet,“ 
slutter Lars, mens partner Jakob nikker 
enigt.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

VISITET  

SMELTER  
BRUGTE  
MUNDBIND  
OG GENBRUGER DEM

1.500 kvm. lager, fem store produktionsmaskiner og 20 faste 

medarbejdere er hvad værnemiddel produktionsvirksomheden 

Visitet A/S har formået at få stablet på benene på bare fire 

måneder. Næste step er, at de producerede mundbind skal 

indsamles, smeltes og genbruges.

  VI SMELTER LIGESOM 

VORES MUNDBIND I EN 

STOR „GRYDE“
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„Jeg gider ikke lande på lorten,“ 
siger seks-årige Alberte, da hun slår 
med terningen. Ved siden af sidder 
lillesøster Ella på fem. Efter hun 
har slået med terningen, står hun 
med åbne øjne og mund for at vise, 
hvordan man ser ud, når man er 
frustreret.

Det er mor Rikke, der i samar-
bejde med Rebus Børneformidling, 
har udviklet spillet „Alle mine følel-

ser – indeni og udenpå.“ Samarbej-
det inkluderer derudover piktogram-
mer, plakater og bøger.

„De lærer noget om kroppen, sam-
tidig med at de udvikler et sprog for 
følelser. Så der er meget fokus på leg, 
læring og udvikling,“ forklarer hun.

Hørehæmmede piger
Da Alberte kom til verden i 2014, 
viste forældrene ikke, at hun ikke 
kunne høre.

„Den før-
ste mistanke 
opstod ved den 
obligatoriske 
hørescreening 
efter fødslen, 
som hun ikke 
gik igennem. 
Vi fandt ud af, 
at min mand og jeg begge har en 
genfejl, og når vi får et barn sam-
men, er der 25% risiko for, at barnet 
er hørehæmmet i sådan et omfang, 
at man betegner det som døv.“

Men Rikke var på det tidspunkt 
allerede gravid med lillesøster Ella.

„Vi var overbeviste om, at det 
ikke ville ske to gange i træk. Men 
det gjorde det, og det er selvfølge-
lig ikke noget, man ønsker for sine 
børn.“

Pigerne fik høreapparater, da de 
var kun syv uger gamle. Senere 
blev de opereret og fik en teknisk 
hørelse med 22 elektroder, der er 
indopereret i det indre øre, og som 
samarbejder med et ydre apparat 

bag øret.
„De havde 

svært ved at 
være aktive 
som andre 
børn, uden at 
høreappara-
terne faldt af, 
og det er en 
dyr teknologi, 

som ikke bare må blive væk. Så 
jeg gik i gang ved symaskinen og 
fik syet forskellige prototyper på 
pandebånd, der kunne holde dem 
på plads.“

Det var i 2017, og det blev start-
skuddet til virksomheden Ciha.

Rikke Amdisen startede 

virksomheden Ciha, fordi hun 

manglede hjælpemidler til sine to 

hørehæmmede piger. Det udviklede 

sig til en webshop med fokus på 

læring, der indeholder Rikkes særlige 

pandebånd og familiespillet „Alle 

mine følelser - indeni og udenpå.“

EGNE ERFARINGER VAR STARTSKUDDET TIL IVÆRKSÆTTERDRØM

  DE HAVDE SVÆRT VED 

AT VÆRE AKTIVE SOM 

ANDRE BØRN, UDEN AT 

HØRE APPARATERNE  

FALDT AF
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Cihas univers
„Jeg startede det her univers, hvor 
andre forældre 
med samme ud-
fordring kunne 
finde inspiration 
og hjælpemidler. 
I starten var det 
et lille udvalg af 
legetøj, og så 
lavede jeg guide-
lines til, hvordan 
de forskellige produkter kunne 
bruges sprogstimulerende.“

Pandebåndet var også på siden 
sammen med en særlig tape, som 
de havde udviklet til at holde høre-
apparaterne på plads. Rikke ople-
vede, at der var mange i samme 
situation, som viste meget interesse 
for siden, men hun ville gerne ud-
vikle virksomheden med endnu flere 
lærerige produkter. 

„Jeg oplevede, at folk var lidt 
tilbageholdende for at købe produk-
ter på min side, hvis de havde børn 
med normal hørelse – de havde en 
holdning som „mit barn fejler jo ikke 

noget.“ Derfor gik vi væk fra at være 
en niche-side, alle børn kan have 

gavn af sprog-
stimulering, 
lærerig leg og 
dialog.“

Nu er pro-
dukterne som 
hårbånd og 
tape placeret 
under kategorien 
„hjælpemidler“ 

på hjemmesiden, som er mere hen-
vendt høresegmentet.

Familien historie sælger
I dag er Rikke gået ind i projektet 
fuldtid.

„Jeg gjorde en stor indsats for, at 
vores piger ikke skulle være bagud 
med sproget, så vi trænede dagligt 
sproget gennem leg, spillede og 
lavede en masse øvelser, der i 
dag har gjort, at de er lige så 
godt med i deres sprog-
udvikling, som deres 
jævnaldrende kamme-
rater.“

Hun bruger familiens historie til at 
sælge produkterne.

„Jeg laver blogindlæg, hjemme-
side-tekster, opslag på Facebook og 
Instagram, hvor jeg deler videoer og 
billeder af os.“

Lillebror Hugo er knap så meget 
med på billeder og i videoer.

„Hugo er to år gammel, og han 
hører normalt, men med tiden kan 
det være, han skal mere med. Jeg 
oplever, at det er vores personlige 
historie og erfaring folk gerne vil 
høre, så den fortæller vi,“ slutter 
hun.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

EGNE ERFARINGER VAR STARTSKUDDET TIL IVÆRKSÆTTERDRØM

  VI GIK VÆK FRA AT 

VÆRE EN NICHE-SIDE, ALLE 

BØRN KAN HAVE GAVN 

AF SPROGSTIMULERING, 

LÆRERIG LEG OG DIALOG

Iværksætter Rikke Amdisen, Ciha
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„SAMARBEJDET MED VISIT AARHUS SKABER EN  

POSITIV DOMINOEFFEKT“  
– HENRIK HEROLD

Direktør Henrik Herold, Randers Regnskov
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„Det er altid en styrkelse, når nogle 
går sammen, især hvis det kan 
skabe flere turister.“ Sådan sagde 
direktør i Randers Regnskov Henrik 
Herold for godt et år siden, da 
turismesamarbejdet startede op 1. 
januar 2020.

„Jeg er stadig meget positiv. Jeg 
var i sin tid fortaler for samarbejdet, 
jeg bød Visit Aarhus op til dans, og 
det er jeg glad for, at jeg gjorde. De 
har været fleksible og lyttende til vo-
res behov, og det er nok det vigtigste 
i en opstartsfase,“ fortæller han.

Corona udfordrer samarbejdet
Siden udtalelsen og opstarten af 
samarbejdet, kom der noget i vejen, 

der skabte udfor-
dringer i samar-
bejdet. Nemlig 
corona.

„Den type 
samarbejde er 
selvfølgelig me-
get sværere i en 
corona-tid. Ingen 
ved, hvordan 
Danmark ser ud 

om to måneder, så det er svært at 
forberede sig på noget, der er så 
uvist. Det gælder også i et samar-
bejde,“ siger han.

Det overordnede mål med 
turisme samarbejdet under Visit Aar-
hus var at skabe øget synlighed og 
profilering af Randers både nationalt 
og internationalt.

„Vi kan ikke sige med sikkerhed, 
at vi har fået en øget synlighed og 
profilering på grund af samarbej-
det, for det kan 
vi ikke måle 
præcist i 2020, 
da der var så 
meget andet, 
der spillede ind. 
Men jeg kan 
sige, at jeg aldrig 
nogensinde har 
haft så velbesøgt en juli-måned,“ 
siger han og fortsætter: „Mette 
Frederiksen vil nok sige, det var på 
grund af sommerpakkerne, men min 
udstillingsleder Brian vil sige, at det 
selvfølgelig var på grund af de fede 
udstillinger, vi har fået lavet. Der er 
flere parametre i det her, men jeg 
tror, det er en kombination af det 
hele – inklusiv det gode samarbejde 
med Visit Aarhus,“ siger han.

Besøg fra Aarhus 
Samarbejdet har blandt andet inklu-
deret, at Randers Regnskov flere 
gange har haft besøg af medarbej-
dere fra Visit Aarhus. 

„Hele højsæsonen har vi nydt 
rigtig godt af, at der har været folk fra 
Visit Aarhus nede ved os i Regn-
skoven og snakke med vores gæster, 
inspirere dem og fange dem, hvor de 
er. Det har skabt noget kø-underhold-
ning, hvor de har serveret kaffe og 
saftevand til vores gæster.“

Her har de præsenteret gæsterne 
for andre attraktioner i Visit Aarhus’ 
område.

„Det har helt sikkert gjort, at flere 
af vores gæster har besøgt andre at-
traktioner her i byen. For det skaber 
en positiv dominoeffekt i Randers 
og omegn. Vi skal huske på, at 
turisterne ikke går op i kommune-
grænser.“

Et tag uden fundament
Direktør for GoRanders, Anne-
Mette Knattrup, kan både se mange 
fordele og ulemper ved samarbejdet 
her et år efter, det startede op.

„Det giver styrke og muskler at 
arbejde med på det internationale 
marked. Det skal Randers bakke op 
om. Men basis skal være på plads 
på det lokale niveau, så vi sikrer, 
at Randers får sin andel af turister, 
som vi er med til at betale for kom-
mer til Aarhus/Østjylland. GoRan-
ders er her for at sikre Randers 
turismeomsætning, så jeg er en lille 
smule skeptisk for, at samarbejdet 
er blevet centraliseret i Aarhus, når 
der ikke er nogle til at sikre Randers. 
Jeg så gerne en både-og-løsning.“

Hun påpeger samtidig, at det er 
nødvendigt at samarbejde bredt i 
Østjylland.

„Der er et 
behov for at 
samle kræfterne 
i Østjylland, så vi 
kan konkurrere 
med resten af 
Danmark om de 
internationale 
gæster, men 

jeg har det stadig som om, at det 
er ligesom at bygge et tag uden et 
fundament,“ forklarer hun og fort-
sætter: „Hvem sørger for, der bliver 
arbejdet på et lokalt niveau? Ran-
ders Regnskov kan sagtens trække 
turister til, men hvad med de mindre 
attraktioner? Den lokale know-how 
går nemt tabt i samarbejdet – hvis 
en tysker søger digitalt fra mobilen 
i Tyskland, skal han langt ned i me-
nuen på regionens hjemmesiden for 
at finde Randers-relaterede oplevel-
ser. Så der mangler et fundament.“

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

FAKTA:

• Turismesamarbejdet trådte i kraft den 
1. januar 2020

• Samarbejdet mellem Randers Kom-
mune og Visit Aarhus er kommet i 
stand på baggrund af ny lovgivning om 
turisme og erhvervsfremme

• Det består af kommunerne: Aarhus, 
Silkeborg, Skanderborg, Viborg, Syd-
djurs, Norddjurs og Randers.

Direktøren bag byens største 
turistattraktion Randers Regnskov 
er stadig positivt stemt overfor 
samarbejdet med Visit Aarhus, godt 
et år efter det startede. GoRanders’ 
direktør mener, et bredt samarbejde 
er nødvendigt, men den lokale 
know-how går nemt tabt.

  DET HAR HELT SIKKERT 

GJORT, AT FLERE AF VORES 

GÆSTER HAR BESØGT 

ANDRE ATTRAKTIONER 

HER I BYEN
Direktør Henrik Herold, Randers Regnskov

  JEG ER EN LILLE 

SMULE SKEPTISK FOR AT 

SAMARBEJDET ER BLEVET 

CENTRALISERET I AARHUS
Direktør Anne-Mette Knattrup, GoRanders
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Det blev starten på en større 
omgang, for den ædle VW 1302 LS 
cabriolet fra 1971 havde bestemt set 
meget bedre dage. „Jeg hentede 
den i Risskov, og da jeg kom hjem 
og fik den læsset af traileren, kunne 
jeg hurtigt se, at den var total råd-
den,“ husker Mogens, der kunne 
stikke armen gennem den ene 
skærm. „Jeg ringede til en ven, der 
gav mig rådet: Hvis du sætter en 
magnet på, og den ikke falder af, 
kan den blive til et samlerobjekt!“

I snyder mig nok ikke
Mogens fik VW‘en på traileren igen 
og læssede den af ved et karrosseri-
værksted med ordene: „I behøver 
ikke give mig en pris, for I snyder mig 
nok ikke, og jeg skal ikke have den 
retur på et bestemt tidspunkt.“ Efter 
to år på operationsbordet var den 
klar. „Jeg var meget duperet over 
resultatet, selv om jeg må erkende, 
at det kostede lidt,“ fortæller han.

Cabrioleten bruges til længere 
sommerture og onsdagsudflugter 

DEN VAR MEGET BILLIG OG RÅDDEN

Det hele startede, da direktør 

Mogens Olofsen fra Harridslev 

var til et kaffemøde i en bank. 

„Inden du går, skal du huske 

lige at købe den her bil, vi har 

stående,“ sagde bankdirektøren 

sådan lidt i sjov.



Volkswagen 1302 LS cabriolet, 1971
Motor Cyl bokser
 1584 CC
 50 BHP/4000 RPM
Antal produceret
 21.529.464 (1938–2003)
 330.251 Cabriolets
Aktuelt indreg. DK
 235 VW 1302
 43 VW 1302 Cabriolet
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med Køreselskabet i Ebeltoft, hvor 
Mogens har en ferielejlighed. „Jeg 
har fået et helt nyt liv med en flok, 
der har samme interesse. Noget af 
det sjoveste har været ture til Nord-
tyskland, hvor rigtig mange kommer 
og beundrer bilen, fordi næsten alle 
familier engang selv har haft en 
boble.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

DEN VAR MEGET BILLIG OG RÅDDEN
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På kontoret hænger et danmarkskort 
fyldt med nåle i. 

„Det viser, hvor i landet vi har haft 
rådgiveropgaver for private, kom-
muner og virksomheder de seneste 
otte måneder,“ 
fortæller ejer af 
rådgivervirksom-
heden Nymann 
& Juhl i Grenaa, 
Casper Juhl. 

En stor del af 
kunderne bygger 
nyt, bygger om, sælger eller køber 
bolig, og her har Nymann & Juhl 
blandt andet forkortet behandlings-
tiden på sagerne betydeligt.

„Jeg ser tit, at eksempelvis store 
typehusfirmaer sender ansøgnings-
materiale ind, der er alt for langt, 
fordi de ikke sender det, de skal, 
men det, de tror, de skal. Vi afleve-
rer kun det, der er nødvendigt, og så 
bliver proceduren meget kortere. Vi 
er genvejen til en hurtigere sagsbe-
handling, og det kan vi se på færdig-
meldinger af de byggerier, hvor vi 
har været inde over,“ siger han.

Vi er ikke fastlåste geografisk
Der er blandt andet nåle i byerne 
Rødekro, Fredericia og Roskilde, 
der illustrerer, at de rådgiver i hele 
landet.

„Vi er over det hele. Det er ingen 
hindring, at vi har kontor i Grenaa, 
og kunden sid-
der i Skagen el-
ler på Sjælland,“ 
fortæller ejeren.

Det er faktisk 
de færreste ste-
der, hvor de har 
været fysisk.

„Hvis der skal laves opmålinger 
eller registreringer, så kommer vi 
helst på et besøg, men ellers kan 
den meste byggerådgivning foregå 
over telefon, Skype og mail. Vi er 

ikke fastlåste geografisk, og der 
er ikke noget sted, der er for langt 
væk,“ understreger han og fort-
sætter:  „Det er vigtigt for mig at 
sige, at vi ikke bare tager på besøg 

hos kunderne, 
hvis det ikke er 
nødvendigt, for 
vi skal yde en 
service, der er 
så hurtigt og bil-
lig for kunderne 
som muligt.“

Selvstændig rådgiver
Ejer Casper Juhls lange CV 
viser, at han har en stor viden på 
området. Han er uddannet tøm-
rer og bygningskonstruktør, han 
har været ansat som byggesags-
behandler i flere kommuner og 
 senest projekt leder i en mellem-
stor bygge virksomhed.

„Jeg er vant til at sidde på begge 
sider af bordet, så vi kan løse 
mange opgaver, fordi det hjælper, 
at jeg har en bred indsigt i den kom-
munale arbejdsgang.“

Han har altid drømt om at starte 
selvstændigt, men tiden har ikke 
været der, da han hele tiden har 
fokuseret på sit fuldtidsjob. Da han 
blev ringet op af en kommunal sam-
arbejdspartner, der tilbød en ekstern 
konsulentstilling 15 timer om ugen 
i fem måneder, skulle det være.

„Det pas-
sede rigtig 
godt, for så 
kunne jeg 
supplere 
med 
andre 
opgaver. 

De er så blevet ved med at 
forlænge vores samarbejde, 
så på otte måneder har jeg 
flyttet kontor tre gange, 
fordi der manglede plads.“ 

I takt med at arbejdsopgaverne 
voksede, blev der plads til en mand 
mere i virksomheden.

Mikkel fra Randers
Den 23-årige randrusianer Mikkel 
Thye startede hos Nymann og Juhl i 
september 2020.

„Jeg har en HHX og blev færdig-
uddannet konstruktør i starten af 
2020, så jeg blev rigtig glad, da Ca-
sper kontaktede mig over LinkedIn i 
sensommeren.“

Indtil nu har Casper stået for 
kundekontakten, mens Mikkel 
har fokuseret på besigtigelser, og 
registeringer, men fremadrettet vil 
det også være Mikkel, kun-
derne kontakter for at få 
kompetent bygge-
rådgivning.

„Jeg bor i Ran-
ders, så der er 
også god mulig-
hed for at køre 
ud til kunder 
der fra.“

Snart bliver 
der tre i virksom-
heden, da det 

  VI AFLEVERER KUN 

DET, DER ER NØDVENDIGT, 

OG SÅ BLIVER PROCE-

DUREN MEGET KORTERE

  DET HJÆLPER, AT JEG 

HAR EN BRED INDSIGT 

I DEN KOMMUNALE 

ARBEJDSGANG

Ejerleder Casper Juhl og konstruktør Mikkel Thye, Nymann & Juhl Byggerådgivning

www.randersbiz.dk · februar 2021
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tomme skrivebord på kontoret bliver 
besat.

„Vi får en bygningskonstruktør-
praktikant, der skal være med til at 
lette nogle af opgaverne, så vi kan 
have 100% fokus på en lynhurtig 
rådgivning og sagsbehandling for 
vores kunder,“ slutter Casper.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

NYMANN & JUHL  
ER GENVEJEN TIL  

HURTIGERE 
SAGSBEHANDLING 

I HELE LANDET

Nymann & Juhl Byggerådgivning forkorter tiden på 

sagsbehandlinger og forenkler byggeprocessen, så 

den bliver så kort og effektiv som mulig. På bare 

otte måneder har virksomheden løst opgaver i hele 

landet, og nu har ejer Casper Juhl udvidet med en 

medarbejder og en praktikant.

www.randersbiz.dk · februar 2021



14 www.randersbiz.dk · februar 2021Advertorial

De ledige skal opkvalificeres og 
videreuddannes, så deres profiler 
passer til de kompetencer, som 
virksomhederne i Randers 
efterspørger. Det fortæller 
afdelingsleder i Jobcenter 
Randers Erhverv, Tine 
Arensbach.

„Vores opkvalifi-
ceringsinitiativer er 
drevet ud fra et 
virksomhedsrettet 
perspektiv – det 
handler derfor i 
høj grad om, 
hvad virk-
som-

hederne efterspørger af kompe-
tenceprofiler og kvalifikationer, 
og hvordan vi som jobcenter har 
mulighed for at understøtte det.“

Spotter behov  
gennem 2000 besøg
Tine og hendes medarbejdere havde 
mere end 2000 virksomhedsbesøg 
i Randers sidste år. Tidligere år har 
de fleste besøg været fysiske, men 
på grund af Covid-19, var de i 2020 
overvejende virtuelle og telefoniske.

„Jobcentret har i hele 2020 haft 
en proaktiv opsøgende kontakt 
med virksomhederne i Randers, 
og Covid-19 har gjort vores arbejde 

endnu vigtigere. Det er ofte på 
besøg eller i dialogen med virksom-
hederne, hvor vi spotter de behov, 
som virksomhederne har.“

Den viden, som Jobcenter 
Randers Erhverv opsamler, bruges 
efterfølgende til at tilrettelægge 
puljede opkvalificeringsindsatser.

„Vi besøger mange virksomhe-
der indenfor samme felt. Det kan 
eksempelvis være entreprenørvirk-
somheder – de ved overordnet set, 
hvad de mangler, når vi kommer på 
besøg, men ud fra en grundig snak 
om deres forretning og arbejds-
opgaver, kan vi pege detaljeret på 
nogle områder, som kan udvikles 
gennem efteruddannelse og opkvali-
ficering. Vi kan eksempelvis tale om, 
og hjælpe med at løse, udfordringer 
og rekrutteringsbehov, der ligner 
dem, de andre i branchen oplever.“

Det rette match i Randers
Ifølge Tine, kommer vi ikke 

udenom, at kløften mel-
lem de ønsker, man 

som jobsøgende har, 
og de kompetencer, 
som virksomhe-
derne efterspør-
ger, er vokset det 
seneste år.

De jobsøgende i Randers skal 

matche virksomhedernes 

kompetencebehov, og det match 

hjælper Jobcenter Randers med 

at skabe. Med opkvalificering og 

videreuddannelse vil jobcentret 

hjælpe flere ledige i arbejde.

Afdelingsleder Tine Arensbach, Jobcenter Randers Erhverv
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„Ledigheden i Randers er ikke 
vokset så massivt, som man kunne 
have frygtet. Vi er i Randers begun-
stiget af vores erhvervsstruktur, som 
sammenlignet med andre steder i 
landet ikke har 
været udsat for 
masse fyringer 
eller kun i 
mindre grad 
har repræsen-
teret sektorer 
med langvarig 
nedlukning, som 
eksempelvis luft-
havne og hotel-
ler. Men vores oplevelsesøkonomi, 
små erhvervs drivende og restaura-
tioner har haft det rigtig hårdt.“

På trods af corona, ser hun posi-
tivt på jobudsigterne for de ledige i 
byen.

„Man skal ikke fortvivle, for der 
er et job at få. Man må blot rette 
blikket i en anden retning eller mod 
en anden branche, end man tidligere 
har gjort.“

Bedre stillet på arbejdsmarkedet
Jobcenter Randers Erhverv fokuse-
rer sammen med virksomhederne 
på det, som Tine kalder for „puljede 
opkvalificeringsforløb.“

„Det er vigtigt at understrege, at 
vi ikke opkvalificerer ledige for at 
sætte de ledige over i en ny ledig-
hedskø. De aftaler, vi laver med de 
lokale virksomheder, indebærer der-

for altid udsigten 
til et tilbud om 
fast arbejde 
eller en uddan-
nelsesaftale 
efterfølgende,“ 
understreger 
hun og fortsæt-
ter: „Mange 
jobsøgende over 
30 år har hus, 

bil og børn – og her kan det være 
svært at gennemskue de langsig-
tede økonomiske fordele af at tage 
en uddannelse. Der findes ordninger 
og muligheder for nogle, men vi 
forsøger også at illustrere, hvordan 
man om tre år som færdiguddannet 
vil komme til at tjene mere og have 
stillet sig bedre på arbejdsmarkedet. 
En sådan snak kan godt få folk til at 
vælge uddannelsesvejen.“

„Grøn omstilling“ er 
også et område, 
som jobcentret 
har fokus 
på.

„Hvordan laver vi et spændende 
og relevant opkvalificeringsforløb, 
der klæder folk på til at kunne ar-
bejde i virksomheder, der har fokus 
på grøn omstilling, grønne teknolo-
gier og bæredygtig produktion? Her 
vil vi med kompetent arbejdskraft 
støtte op om virksomheder, der vil 
denne grønne omstilling – men det 
er ikke et område, hvor man bare 
plukker en uddannelse ned fra hyl-
den, så derfor har vi sammensat en 
god gruppe af folk fra erhvervs- og 
uddannelsesområderne til at defi-
nere, hvordan sådan et forløb kan se 
ud, og hvilke virksomheder, vi kan få 
med,“ slutter hun.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

JOBCENTER RANDERS ERHVERV FOKUSERER PÅ 

OPKVALIFICERING OG 
VIDEREUDDANNELSE

  DET ER VIGTIGT AT 

UNDERSTREGE, AT VI 

IKKE OPKVALIFICERER 

LEDIGE FOR AT SÆTTE 

DE LEDIGE OVER I EN NY 

LEDIGHEDSKØ



De mest tilfredse medarbejdere arbejder 
hos Sparekassen Kronjylland. I hvert fald 
ifølge kåringen, der foretages af analyse-
virksomheden Great Place To Work, der 
gives på opfordring fra Europa Kommis-
sionen. Det mærker kunderne i kontakten 
med medarbejderne, mener område direktør 
Jens Brix.

„Når vores kunder kommer ind, hvis de 
ringer til os eller modtager en mail, så skal 
de møde en glad og positiv medarbejder, 
der virkelig brænder for 
sit arbejde. Så bliver 
kunderne glade og 
tilfredse, og jeg er helt 
overbevist om, at de to 
ting hænger sammen,“ 
forklarer han. 

En stor familie
Sparekassen Kronjylland har rødder i 
Randers, hvor det hele startede for 191 
år siden. Når kunderne kommer i deres 
afdelinger, bliver de mødt med smil og gen-
kendelighed, fordi mange af dem har været 
kunder i rigtig mange år.

„Vi har medarbejdere, der har haft de 
samme kunder igennem hele livet. Mange 
familier kommer igen igennem mange 
generationer, og vi gør en dyd ud af, at de 
bibeholder samme rådgiver, hvis det er 
muligt.“

Det afspejler sig også i Sparekassens 
kultur.

„Vi har en familie-
orienteret forretnings-
kultur. Vi kan lide at 
være sammen. Vi vil 
have tillid mellem vores 
medarbejdere, og mel-
lem dem og vores kun-
der. Vi er overbeviste 
om, at kunderne bliver, 
når de er tilfredse,“ for-
klarer han og tilføjer: „Vi 
er en garantsparekasse, 
som betyder, at vi ikke 
har nogen, vi skal stå 
på mål for. Vi skal ikke levere på den korte 
bane, for at gøre nogle aktionærer tilfredse, 
vi er vores egne og kan derfor tænke lang-
sigtet. Alt det her er med til at give tilfredse 
medarbejdere og kunder.“

Tæt på
Sparekassen Kronjylland oplever, at kun-
derne stadig vil have den lokale sparekasse.

„Vi har åbnet ni nye afdelinger de sidste 
fire-fem år i en tid, hvor alle andre har lukket 
afdelinger,“ fortæller han.

Kundetilfredshedsundersøgelser viser, 
at kunderne er glade for, at Sparekassen er 
tæt på.

„Tæt på er ikke kun tænkt fysisk, men 
også at vi er nemmere at få fat i og kun-
derne får hurtige svar. Vi vægter tryghed 
rigtig højt. Jo stærkere relationen er mellem 
vores medarbejdere og kunder, jo større er 

trygheden, og den kom-
mer, når vi er tæt på.“

Gøre gavn
Den 9. største spare-
kasse i Danmark har 
altid haft det mantra, at 
de skulle gøre gavn. 

„De fleste kender 
os i Randers. Vi er hovedsponsorer mange 
steder. Jeg er selv meget aktiv i Randers 
FC og vi har flere der også er i Randers HK. 
Masser af vores folk sidder i bestyrelser 
rundt omkring i byen, rotary og er generelt 
involveret i meget af det, der sker lokalt.“

På Sparekassen Kronjyllands 190 års 
fødselsdag, holdt de lukket en dag i hele 
landet.

„Her brugte alle medarbejdere dagen 
på at gøre gavn. Nogen var ude og samle 
skrald, andre hjalp med juletræer og jeg selv 
var med ude at lave mad på en specialskole 
for børn og unge.“

Det ligger generelt 
i Sparekassen Kronjyl-
lands dna. 

„Det smitter af på 
 vores medarbejdere 
og på vores kunder. 
Jeg er sikker på, at 
det er alle de her ting, 
der har gjort, at vi har 
vundet prisen om at 
være europas bedste 
 arbejdsplads. Der 
er hele tiden et link 
mellem den tilfredse 

medarbejder og den tilfredse kunde, derfor 
er denne pris også et kæmpe skulderklap til 
vores mange kunder,“ slutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk
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Den prestigefyldte kåring til Sparekassen Kronjylland som 

Europas bedste arbejdsplads er et kæmpe skulderklap til 

de ansatte, mener områdedirektør i Sparekassen Jens Brix, 

men tilfredse medarbejdere er en forudsætning for tilfredse 

kunder og omvendt, siger han.

TILFREDSE MEDARBEJDERE GIVER  

TILFREDSE KUNDER

  VI HAR 

MEDARBEJDERE, DER HAR 

HAFT DE SAMME KUNDER 

IGENNEM HELE LIVET

  JO STÆRKERE 

RELATIONEN ER MELLEM 

VORES MEDARBEJDERE 

OG KUNDER, JO STØRRE 

ER TRYGHEDEN, OG DEN 

KOMMER, NÅR VI ER 

TÆT PÅ
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TILFREDSE MEDARBEJDERE GIVER  

TILFREDSE KUNDER

Områdedirektør Jens Brix, Sparekassen Kronjylland
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NY LUFTHAVNSDIREKTØR HAR SJÆLDENT JETLAG

Direktør Nicolai Krøyer, Aarhus Lufthavn
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Efter en enkelt rejse prøvede 50-årige Nicolai Krøyer 
for første gang, hvor voldsomt jetlag kan være.

„Jeg har stort set aldrig 
oplevet det før, men efter denne 
rejse, var jeg godt nok ramt. Jeg 
fløj fra Europa til Los Angeles, 
og videre til Miami, derefter 
Seattle og tilbage til Europa. Det 
var fire tidszoneskift på bare 
otte dage, så der var fuld valuta 
på rejsebarometret. Jeg må 
indrømme, at jeg var lidt rundtosset, da jeg kom hjem 
igen,“ griner han.

Hamborg er særlig
Den nye lufthavnsdirektør er født og opvokset i Aarhus, 
hvor han i dag bor sammen med sin kone Marianne og 
deres to børn. Han har udover Østjylland kun haft en 
enkelt afstikker til Hamborg.

„Her arbejdede jeg for et japansk rederi. Jeg er vild 
med Hamborg, og det byen kan byde på. Det er noget 
helt særligt. Jeg kommer der stadig regelmæssigt både 
med arbejdet og privat,“ fortæller han og erkender, at 
han kan flydende tysk.

Generelt kan familien Krøyer godt lide at tage på 
storbyferier. 

„Vi rejser meget rundt i 
Europa til forskellige storbyer. 
Udover Hamborg er vi helt vilde 
med Paris. Her er noget for os 
alle, når vi er afsted. Vi har 

også rejst en del til Italien, 
da børnene var mindre, og 

senest til Spanien,“ for-
tæller han og fortsætter: 

„Men nu vil vi tilbage 
til Italien igen, når vi rejser næste gang. Her 
er maden og vinen bare bedre.“

Frisk luft til hjernen
Når Nicolai holder fri fra arbejdet, fore-

tager han sig oftest noget ude i den 
friske luft.

„Vi bor tæt på skov og vand, 
og det betyder meget for mig. 
Vi joker med, at det er lige før, 
vi bruger stranden mere om 

vinteren end om sommeren, fordi vi går så mange ture 
og bliver blæst igennem efter en lang arbejdsdag.“

Her kan man også møde 
Nicolai i løbesko.

„Jeg løber tre gange om 
ugen i Risskov og ude om-
kring Egå Marina. Og så er det 
nærmest blevet ugens højde-
punkt, at vi alle fire går en tur til 
markedet på Ingerslevs Boule-
vard i Aarhus om lørdagen for at 

handle. Det ser jeg altid frem til, fordi vi alle er samlet.“
Også på golfbanerne kan man møde den nye luft-

havnsdirektør.
„Jeg spiller på banerne rundt om Aarhus og på Djurs-

land. Jeg er medlem af golfklubben ude i Lübker, hvor 
jeg arbejder lidt på at få min kone med, så vi kan spille 
sammen.“

En ny havn
For ti år siden startede Nicolai på Aarhus Havn, her ti år 
efter er det blevet tid til at skifte til en ny havn.

„Det var et skifte, jeg simpelthen ikke kunne sige 
nej til, fordi det er så spændende. Jeg har været glad 
for min tid på Aarhus Havn, men nu er jeg klar til et 

nyt projekt, nye medarbejdere, 
samarbejdet med de dedikerede 
ejere og en ny investeringsplan 
med byggeriet.“

Inde i Nicolai har der altid 
gemt sig en fascination for 
lufthavne, som han nu endelig 
kan dyrke.

„Jeg har altid nørdet luft-
havne. Det er så spændende, 
hvor passagerne kommer fra 

og hvor de skal hen, og så det mix af nationaliteter, der 
altid er. Der er også en masse forventninger i luften, og 
det er selvfølgelig et stort ansvar for mig at skulle leve 
op til,“ erkender han.

Nu ser han frem til at bruge endnu mere tid i luften.
„Jeg kommer helt sikkert til at flyve mere i fremtiden 

– og det kan selvfølgelig kun være fra Aarhus Lufthavn i 
Tirstrup, men helst uden jetlag,“ slutter han.

Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk

NY LUFTHAVNSDIREKTØR HAR SJÆLDENT JETLAG

Fra den 1. marts 2021 skifter Nicolai Krøyer Aarhus Havn ud med Aarhus 

Lufthavn, hvor han starter som ny lufthavnsdirektør. Fritiden bruger han i den 

friske luft på løb, gåture med familien og golf. Derudover flyver de meget til 

storbyer, men han rammes sjældent af jetlag.

  DET VAR ET SKIFTE, JEG 

SIMPELTHEN IKKE KUNNE 

SIGE NEJ TIL, FORDI DET ER SÅ 

SPÆNDENDE

  DET ER SÅ SPÆNDENDE, 

HVOR PASSAGERNE KOMMER 

FRA OG HVOR DE SKAL HEN, OG 

SÅ DET MIX AF NATIONALITETER, 

DER ALTID ER
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A. E. MASKINER APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 17,7 (12,7)
Resultat før skat 5,4 (2,2)
Egenkapital 12,5 (6,1)
Antal ansatte 24

AB STILLADS APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,2)
Resultat før skat 1,1 (1,1)
Egenkapital 0,9 (0,9)
Antal ansatte 5

ABC LAVPRIS, RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 14,5 (11,5)
Resultat før skat 2,1 (-0,6)
Egenkapital -0,7 (-2,4)
Antal ansatte 27

ABYG OG MONTAGE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,3)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 0,7 (0,3)
Antal ansatte 7

AGKNORDIC A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 8,3 (3,3)
Resultat før skat 2,9 (-1,3)
Egenkapital 5,4 (3,2)
Antal ansatte 9

AKTIESELSKABET J.N. BECH
Regnskabsafslutning 31-08-2020 
Bruttofortjeneste 14,9 (14,3)
Resultat før skat 2,1 (1,7)
Egenkapital 22,9 (22,8)
Antal ansatte 23

AM PM APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,8)
Resultat før skat 0,1 (1,2)
Egenkapital 1,6 (1,6)
Antal ansatte 5

ATS-BYG APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 2,7 (1,9)
Resultat før skat 0,2 (-0,2)
Egenkapital 0,2 (0,0)
Antal ansatte 6

AUTOMOBILHUSET RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 14,2 (11,7)
Resultat før skat 1,4 (1,7)
Egenkapital 7,5 (8,4)
Antal ansatte 30

BEGRAVELSESFORRETNINGEN 
PER WRAA APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,7)
Resultat før skat -0,2 (0,1)
Egenkapital 1,3 (1,4)
Antal ansatte 7

BUCHS A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 14,9 (15,2)
Resultat før skat 3,1 (2,4)
Egenkapital 10,6 (9,2)
Antal ansatte 24

BUREAU FRYDENSBERG & CO. A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2020 
Bruttofortjeneste 4,5 (5,3)
Resultat før skat 0,5 (1,0)
Egenkapital 0,9 (2,6)
Antal ansatte 5

C&L A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 6,9 (6,3)
Resultat før skat 0,0 (-1,4)
Egenkapital 3,1 (3,1)
Antal ansatte 15

CABINET SYSTEM A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 14,4 (13,5)
Resultat før skat 5,2 (4,1)
Egenkapital 10,9 (7,3)
Antal ansatte 13

CO4 MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 8,9 (10,5)
Resultat før skat 1,4 (2,5)
Egenkapital 5,8 (6,3)
Antal ansatte 12

COLLECTAZ APS
Regnskabsafslutning 30-12-2020 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,8)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 5

COMBI-INDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,0)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 2,7 (2,6)
Antal ansatte 5

COMBI-SYSTEM DANMARK APS*
Regnskabsafslutning 30-04-2020 
Bruttofortjeneste 1,1 (2,3)
Resultat før skat -0,1 (0,7)
Egenkapital 0,8 (0,9)
Antal ansatte 7

CONFAC A/S*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste - (-)
Resultat før skat 46,3 (34,2)
Egenkapital 97,3 (77,0)
Antal ansatte 113

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
42069868 Lindbjerg Agro ApS ....................................... 29.01.2021
42068136 Test & Podning ApS ...................................... 29.01.2021
42059714 Tolstrup Gruppen 2021 ApS ..........................27.01.2021
42057932 Feldskov & Juul ApS ..................................... 26.01.2021
42057738 Demens Pleje og Omsorg ApS ..................... 26.01.2021
42046973 Randers Performance Center ApS ............... 22.01.2021
42046620 nordisk entreprenør og momntage danmark ApS ...........
22.01.2021
42043672 Cafe Blicher ApS ............................................21.01.2021
42020524 PS Thorsgaard ApS ....................................... 13.01.2021
42019941 Dolbro ApS .................................................... 13.01.2021
42019267 Smed Coaching ApS ..................................... 13.01.2021
42015911 Mind Cooking ApS .........................................12.01.2021
42014249 ANAP ApS ......................................................12.01.2021
42012246 TePo ApS ........................................................11.01.2021
42011835 Bossto, Randers ApS .....................................11.01.2021
41997052 RAM-Byg ApS ............................................... 06.01.2021
41990767 Sconti A/S ...................................................... 04.01.2021
41990562 Søndergaard Sten & Grus Mørke ApS .......... 04.01.2021
41978198 Konsido ApS .................................................. 28.12.2020
41971789 Tæt på Randers ApS...................................... 23.12.2020
41971592 Kristrup Vand Service ApS ............................ 23.12.2020
41971339 MRD Immo ApS ............................................ 23.12.2020
41969032 Thomas Vandfoss ApS ...................................22.12.2020
41968699 Randers Kaserne, BF1 ApS ............................22.12.2020
41968672 Randers Kaserne, BF5 ApS ...........................22.12.2020
41964480 DBS Bageriservice ApS .................................21.12.2020
41963794 Biz-minds ApS ................................................21.12.2020
41962232 CSC Danmark ApS. ........................................21.12.2020
41961708 Høgstedgaard Holding ApS ...........................21.12.2020
41958847 nordisk entreprenør og montage A/S ............18.12.2020
41958650 DBIZ ApS ........................................................18.12.2020
41954744 Tømrerfirmaet Brdr. Sand ApS ...................... 17.12.2020
41954205 Randers Kaserne, BF2 ApS ........................... 17.12.2020
41954183 Randers Kaserne, BF3 ApS ...........................17.12.2020
41954175 Randers Kaserne, BF4 ApS ...........................17.12.2020
41954159 Randers Kaserne, Hangargrunden ApS.........17.12.2020
41953543 Mørup Algerens ApS......................................17.12.2020
41951885 4 drive A/S ...................................................... 17.12.2020
41948337 Hein CNC ApS ................................................16.12.2020
41944021 Jysk Ventilationsrens ApS .............................15.12.2020
41939532 dink.dk ApS ....................................................14.12.2020
41933992 FF Lucernevej 87 ApS ....................................11.12.2020
41932783 KaPa ApS ........................................................11.12.2020
41932325 Grinden 34-46 ApS ........................................11.12.2020
41932317 Grinden 18-30 ApS.........................................11.12.2020
41932287 Grinden 6-10 ApS ...........................................11.12.2020
41930748 Knudsen Ejendomme Randers ApS ..............10.12.2020
41926260 MS Tømrer Og Tækkefirma ApS ................... 09.12.2020
41906480 Tandlægeselskabet Langå Tandklinik ApS ... 03.12.2020
41903139 Rafn Group ApS..............................................02.12.2020
41901721 Vestmarken 25 ApS .......................................02.12.2020
41895993 Gudenåbyen ApS ...........................................30.11.2020

41895357 Taxera A/S ......................................................30.11.2020
41889748 Garanti-Biler ApS............................................ 27.11.2020
41885416 Control Union Laboratory Denmark A/S .......26.11.2020
41884746 Godt Smil Randers Leasing ApS ...................26.11.2020
41884320 FO Haarup Jespersen ApS ............................26.11.2020
41873124 Lible ApS ........................................................23.11.2020
41871962 Tandlægeselskabet Godt Smil Randers ApS .23.11.2020
41863528 Folkenberg Entreprise ApS ............................19.11.2020
41863390 C.J Murer- & Malerfirma ApS ........................19.11.2020
41854308 Fru Flora ApS .................................................. 17.11.2020
41851465 Himmelbo Laks ApS ......................................16.11.2020
41850604 Ryes nedbrydning og Sanering ApS ..............16.11.2020
41836857 JWA-Byg ApS ................................................ 11.11.2020
41833157 Qtek Automation ApS ....................................10.11.2020
41832398 THORUP-BYG ApS ........................................10.11.2020
41830751 Clinic Magnifique ApS ....................................09.11.2020
41829141 ZATA ApS .......................................................09.11.2020
41828889 Unipark Service ApS ......................................09.11.2020
41826029 MRJ88 CONSULTING ApS ...........................06.11.2020

Selskabsændringer
40414703 Toolrent ApS .......................................................04.02.2021 0)
39836432 Fincap ApS..........................................................04.02.2021 2)
39561190 Busk Olsen IVS ...................................................02.02.2021 3)
37751596 BlokBeton A/S .................................................... 02.02.2021 1)
37131865 Jung Fair ApS ..................................................... 29.01.2021 4)
38562479 Polar Trawldoors DK ApS ................................... 29.01.2021 4)
40126732 Dragon Gaming IVS ............................................ 29.01.2021 4)
40259570 NMA Byggeentreprise ApS ............................... 29.01.2021 4)
37032379 Drastrup Tømrerforretning IVS .......................... 29.01.2021 4)
39819791 ULTRA NOVA IVS ............................................... 29.01.2021 4)
30076087 KOMPLEMENTARSELSKABET KÖLN PLEJEHJEM ApS.......
29.01.2021 4)
28980884 M Horsens ApS .................................................. 28.01.2021 2)
39709813 Lerche Johnson & Strandkvist IVS .................... 26.01.2021 0)
10140129 HV GRAFISK ApS ............................................... 26.01.2021 4)
37802204 Qhuse IVS ........................................................... 19.01.2021 0)
39267969 Green Playmakers IVS........................................ 19.01.2021 0)
39343150 Anpartsselskabet af 30/10 2019 ........................ 19.01.2021 0)
25109503 ENTREPRENØRFIRMAET JOHS. SØRENSEN ApS ...............
19.01.2021 0)
38305514 Amberlize IVS ..................................................... 19.01.2021 0)
39448645 Tømrermester Knud Christensen IVS ................ 19.01.2021 0)
40466045 MoConsulting ApS ............................................. 13.01.2021 0)
40469710 MoConsultingDK ApS ........................................ 13.01.2021 0)
40534059 JS Phone Repair IVS .......................................... 13.01.2021 0)
40345590 Anns Bed&Breakfast & Service IVS .................. 13.01.2021 0)
40314563 B.V. AUTO IVS .................................................... 13.01.2021 0)
40399925 ECOM IVS .......................................................... 13.01.2021 0)
40377158 Ulrichsen IVS .......................................................11.01.2021 3)
39187868 TO-BYG IVS .........................................................11.01.2021 4)
38805479 R.H. Udlejning & Service IVS ..............................11.01.2021 4)
40593845 Bella‘s Sandwich ApS .........................................11.01.2021 4)
33648626 M FRIIS ApS ....................................................... 10.01.2021 2)
32280889 STANTECH ApS ................................................. 05.01.2021 3)

28689241 KOMPLEMENTARSELSKABET BROMMA, SVERIGE ApS ....
30.12.2020 4)
40437037 MAL Byg ApS ..................................................... 23.12.2020 2)
40638881 Autozona ApS ......................................................21.12.2020 3)
41232382 MAL Entreprise ApS .......................................... 20.12.2020 3)
40435506 Facade Arkitekten ApS ...................................... 20.12.2020 2)
39075822 Lillelykke ApS ......................................................16.12.2020 1)
37103683 SG-DAM IVS....................................................... 16.12.2020 4)
35666591 NIDUTH IVS........................................................ 15.12.2020 4)
39861941 BOM Entreprise IVS ........................................... 15.12.2020 4)
39866420 Powrbird ApS ..................................................... 15.12.2020 4)
37848611 Underafv.37848611 IVS ......................................14.12.2020 4)
37148180 MLN Ejendom2 ApS ...........................................14.12.2020 1)
37236675 Juul Gruppen Randers ApS .................................11.12.2020 4)
39827336 Selskabet 12 af 2. marts 2019 ApS.....................11.12.2020 4)
29927545 WUPPERTAL 2007 ApS ......................................11.12.2020 4)
21111090 Selskabet af 1. oktober 2019 A/S ...................... 09.12.2020 4)
28321872 PER NØRRET ApS ............................................. 08.12.2020 0)
41507667 MIX BAR ApS ..................................................... 08.12.2020 0)
38685104 HadbjergSmede IVS ............................................07.12.2020 4)
39934744 METAVITA ApS ...................................................07.12.2020 4)
28702094 KIEL KOMPLEMENTAR ApS ..............................07.12.2020 4)
25396685 FITNESS STUDIET ApS ......................................07.12.2020 4)
38492527 Smagsgruppen IVS .............................................07.12.2020 4)
40361162 A.M. Byg og renovering Ivs ................................07.12.2020 4)
39098237 ZK Montage ApS .................................................07.12.2020 4)
34587167 VESTRUP MURER & ENTREPRENØR ApS ...... 03.12.2020 4)
37850047 Adventure House IVS ..........................................26.11.2020 2)
38969846 Liebach Consulting IVS .......................................25.11.2020 4)
38627341 Tinghøj bad & Byg ApS .......................................25.11.2020 4)
39155257 MyPretium IVS ....................................................25.11.2020 4)
38432982 Montex IvS ..........................................................24.11.2020 3)
38697374 Steenfeldt Damgaard Consult IVS ..........................23.11.2020
38277871 J.U.S.T. ApS .........................................................23.11.2020 4)
38775219 Innosurge Hips & Knees ApS .............................23.11.2020 4)
39077396 Oliba IVS ..............................................................20.11.2020 2)
39217821 GG Setup ApS .....................................................20.11.2020 2)
33586698 PIPIDIPI ApS .......................................................16.11.2020 3)
39734575 Catery ApS ..........................................................16.11.2020 3)
35483527 Afv. Selskabet RES ApS ......................................12.11.2020 4)
39522012 Global-Management IVS .....................................12.11.2020 4)
40020497 Projectweb IVS ....................................................12.11.2020 4)
26307481 Egebakke ApS ..................................................... 12.11.2020 1)
39273756 ASS ApS ..............................................................10.11.2020 0)
35377166 Selskabet af 13. juni 2013 ApS ...........................10.11.2020 4)
35416641 Selskabet af 15. august 2013 ApS ......................10.11.2020 4)
38270966 Proces Team Danmark ApS ................................10.11.2020 4)
39789884 Selskabet 13 af 2. marts 2019 ApS ....................10.11.2020 4)
38606948 Norden Living Pop-up Stores IVS .......................10.11.2020 4)
29406863 MIRARE A/S ........................................................09.11.2020 3)
36071931 MEEUNIVERSAL ApS .........................................07.11.2020 2)

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

afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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CONMEDIA APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 6,3 (3,1)
Resultat før skat 3,1 (1,5)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte 9

DAN DRYER A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2020 
Bruttofortjeneste 9,5 (8,3)
Resultat før skat 3,4 (2,5)
Egenkapital 3,7 (2,5)
Antal ansatte 11

DAN-LIST A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 6,9 (5,9)
Resultat før skat 0,2 (-0,8)
Egenkapital 9,4 (9,3)
Antal ansatte 15

DANEXPLORE APS*
Regnskabsafslutning 30-04-2020 
Bruttofortjeneste 4,0 (4,1)
Resultat før skat -0,6 (-0,7)
Egenkapital 1,3 (1,9)
Antal ansatte 12

DANISH COFFEE APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,4)
Resultat før skat 0,4 (0,7)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 5

DANISH CROWN A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 2.180,0 (2.274,0)
Resultat før skat 790,0 (454,0)
Egenkapital 3.504,0 (2.978,0)
Antal ansatte 6086

DANISH CROWN FOODS A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 751,0 (588,0)
Resultat før skat 130,0 (234,0)
Egenkapital 1.609,0 (1.483,0)
Antal ansatte 1463

DANSK AFFALDSMINIMERING APS
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 5,1 (4,4)
Resultat før skat 0,3 (-0,3)
Egenkapital 0,6 (0,0)
Antal ansatte 7

DANSK CARPORT SYSTEM A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 3,8 (3,2)
Resultat før skat 1,4 (1,0)
Egenkapital 3,0 (2,7)
Antal ansatte 5

DEN 12. MAJ 2016 APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,8)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,3)
Antal ansatte 7

DIN AVIS A/S*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 1,6 (2,4)
Resultat før skat -0,9 (-0,2)
Egenkapital 0,1 (0,8)
Antal ansatte 7

EHM RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 8,5 (9,3)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 1,2 (1,1)
Antal ansatte 23

ELKA LABELS A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 5,2 (4,8)
Resultat før skat 0,4 (-0,2)
Egenkapital 1,0 (0,6)
Antal ansatte 10

EM AUTOCENTER APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,0)
Resultat før skat 0,7 (0,9)
Egenkapital 4,6 (4,0)
Antal ansatte 5

ERIK MORILD MØLLER APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,0)
Resultat før skat 1,5 (1,3)
Egenkapital 4,0 (3,8)
Antal ansatte 5

ENGSKO A/S
Regnskabsafslutning 31-05-2020 
Bruttofortjeneste 5,0 (6,2)
Resultat før skat 0,9 (1,7)
Egenkapital 7,0 (8,5)
Antal ansatte 8

ERIKSEN RANDERS A/S*
Regnskabsafslutning 31-08-2020 
Bruttofortjeneste 11,8 (10,8)
Resultat før skat 4,8 (3,8)
Egenkapital 19,8 (19,0)
Antal ansatte 14

FISKBÆK 
LASTVOGNS-SERVICE APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 4,6 (4,3)
Resultat før skat 0,5 (-0,0)
Egenkapital 1,6 (1,2)
Antal ansatte 12

FJORDBLINK 
SWIMMING POOLS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 3,5 (4,5)
Resultat før skat -0,6 (0,4)
Egenkapital -4,8 (-4,3)
Antal ansatte 12

FRILAND A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 16,2 (16,7)
Resultat før skat 1,1 (-2,9)
Egenkapital 15,1 (14,5)
Antal ansatte 12

FÅRUP BETONINDUSTRI A/S*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 51,9 (61,7)
Resultat før skat 7,4 (13,9)
Egenkapital 28,0 (27,4)
Antal ansatte 72

FÅRUP BYGGESELSKAB APS
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste -0,0 (-)
Resultat før skat -0,0 (-)
Egenkapital -0,0 (-)
Antal ansatte 7

FÅRUP BYGGESELSKAB APS
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste -0,0 (-)
Resultat før skat -0,0 (-)
Egenkapital -0,0 (-)
Antal ansatte 7

GOLDEN HOUSE 
RESTAURANT APS
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 4,0 (5,9)
Resultat før skat 1,4 (1,8)
Egenkapital 6,7 (5,7)
Antal ansatte 11

H.C. AUTOCENTER A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,4)
Resultat før skat 0,3 (-0,4)
Egenkapital 1,2 (0,9)
Antal ansatte 6

HELSTRUP DÆK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 6,8 (6,4)
Resultat før skat 1,8 (1,3)
Egenkapital 3,6 (2,3)
Antal ansatte 10

HINSHØJ CARAVAN A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 16,4 (13,1)
Resultat før skat 4,7 (2,3)
Egenkapital 12,9 (11,2)
Antal ansatte 23

H.S. 2000 APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 1,5 (1,4)
Antal ansatte 15

HORNBÆK EL-FORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 11,7 (12,4)
Resultat før skat 0,9 (0,8)
Egenkapital 7,6 (6,9)
Antal ansatte 24

INGENIØRFIRMAET 
POUL TARP A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 35,4 (31,7)
Resultat før skat 6,9 (4,5)
Egenkapital 29,4 (26,0)
Antal ansatte 46

JENSEN BYG SERVICE APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 4,4 (4,5)
Resultat før skat 0,0 (1,0)
Egenkapital 1,6 (2,3)
Antal ansatte 14

JENSEN BYG, RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 25,8 (26,2)
Resultat før skat 0,8 (1,1)
Egenkapital 5,3 (4,7)
Antal ansatte 58

JK.JOB.DK APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 2,0 (3,1)
Resultat før skat 0,4 (-0,0)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 8

JOCI RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,7)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 5

JOHS. SØNDERGAARD 
& SØNNER A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 10,2 (7,7)
Resultat før skat 3,7 (2,0)
Egenkapital 8,6 (6,0)
Antal ansatte 9

JP TRANSPORT OG HANDEL APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 4,3 (3,8)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 7

JYDSK FUGETEKNIK APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,3)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 9

KRONJYLLANDS 
CAMPING & MARINE CENTER A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 9,1 (7,3)
Resultat før skat 1,8 (-0,5)
Egenkapital 5,5 (4,1)
Antal ansatte 14

KRONJYLLANDS EL-SERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 9,4 (2,9)
Resultat før skat 2,6 (0,9)
Egenkapital 2,5 (0,7)
Antal ansatte 19

KRONJYLLANDS MALERFIRMA A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 8,0 (8,2)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 1,3 (1,1)
Antal ansatte 22

KVIK CENTER RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,9)
Resultat før skat 0,5 (0,7)
Egenkapital 1,7 (1,8)
Antal ansatte 9

KØBMANDEN 
ØSTER TØRSLEV APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,5)
Resultat før skat 0,2 (-0,1)
Egenkapital 0,6 (0,4)
Antal ansatte 12

LAMIPRO A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 12,3 (13,1)
Resultat før skat 0,4 (2,0)
Egenkapital 9,0 (9,5)
Antal ansatte 25

LUNDEMOSE BYG APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 3,5 (2,6)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 9

M RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 2,5 (1,6)
Resultat før skat 0,3 (-0,1)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 7

MADXPRESSEN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,6)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 7

MAKERS APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 9,5 (-)
Resultat før skat -0,6 (-)
Egenkapital -0,4 (-)
Antal ansatte 20

MALERFIRMA THAGE W. NIELSEN 
A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 13,8 (13,8)
Resultat før skat 1,4 (-0,9)
Egenkapital 1,7 (0,6)
Antal ansatte 35
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MALERFIRMA 
VILLY POULSEN APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 4,1 (3,3)
Resultat før skat 1,3 (0,6)
Egenkapital 3,7 (3,7)
Antal ansatte 8

MARCUS EUROPE A/S*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,3)
Resultat før skat -2,6 (-2,5)
Egenkapital 32,1 (34,6)
Antal ansatte 13

MARCUS GRUPPEN A/S*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 1,1 (-0,2)
Resultat før skat 1,3 (-9,9)
Egenkapital 7,8 (-5,5)
Antal ansatte 5

MARCUS HERNING APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,6)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 1,5 (2,4)
Antal ansatte 7

MASKINGRUPPEN A/S*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 16,4 (14,3)
Resultat før skat 0,9 (0,5)
Egenkapital 4,2 (3,3)
Antal ansatte 20

MASKINGRUPPEN 
ENGINEERING APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 0,7 (-0,0)
Resultat før skat 0,7 (-0,2)
Egenkapital 0,8 (-0,1)
Antal ansatte 15

MTD PRODUCTS DENMARK APS
Regnskabsafslutning 31-10-2020 
Bruttofortjeneste 3,7 (2,9)
Resultat før skat 0,1 (-0,8)
Egenkapital -1,1 (-1,2)
Antal ansatte 6

MULTI-LIVING AF 2014 APS
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 4,8 (4,8)
Resultat før skat -0,4 (0,3)
Egenkapital 1,6 (-0,5)
Antal ansatte 12

MURERFIRMA 
JAKOB VINTHER APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 3,8 (3,2)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 7

NOMUS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 7,7 (6,2)
Resultat før skat 3,7 (2,6)
Egenkapital 11,2 (8,3)
Antal ansatte 29

NV-RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 20,3 (26,0)
Resultat før skat 15,8 (10,3)
Egenkapital 118,3 (102,9)
Antal ansatte 20

NY GOLDEN HOUSE 
RESTAURANT APS
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 2,5 (-0,4)
Resultat før skat 0,1 (-0,6)
Egenkapital -0,4 (-0,5)
Antal ansatte 9

PARK & LANDSKAB APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 4,2 (2,9)
Resultat før skat 1,4 (0,2)
Egenkapital 1,9 (0,8)
Antal ansatte 5

PRIMA CAFÉ & SPORTSBAR APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 1,6 (2,1)
Resultat før skat 0,1 (0,4)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 5

PRODATEK A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 0,8 (-0,9)
Resultat før skat -5,2 (-9,5)
Egenkapital -1,7 (-8,5)
Antal ansatte 11

PROINFO A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 8,3 (12,4)
Resultat før skat -0,7 (-3,5)
Egenkapital 0,3 (1,0)
Antal ansatte 14

PROINFO VIBORG A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital -0,8 (-0,8)
Antal ansatte 6

PROJECTOR A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 15,7 (17,8)
Resultat før skat 1,3 (2,2)
Egenkapital 6,5 (7,0)
Antal ansatte 29

RADIO ABC A/S*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 14,2 (13,6)
Resultat før skat 3,1 (1,9)
Egenkapital 6,4 (5,4)
Antal ansatte 29

RADIO SKIVE APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 4,0 (4,3)
Resultat før skat 1,1 (1,3)
Egenkapital 2,4 (2,6)
Antal ansatte 7

RANDERS HK A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,7)
Resultat før skat -0,4 (-4,9)
Egenkapital -1,6 (-4,7)
Antal ansatte 19

RANDERS JERNSTØBERI A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 16,0 (12,5)
Resultat før skat 10,1 (8,0)
Egenkapital 28,0 (20,1)
Antal ansatte 7

RANDERS MONTAGE SERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 2,2 (3,2)
Resultat før skat 0,1 (1,1)
Egenkapital 1,2 (1,1)
Antal ansatte 7

RANDERS TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 7,7 (6,6)
Resultat før skat 0,1 (-0,3)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte 16

RANDERS VÆRKTØJSSLIBERI APS
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,3)
Resultat før skat -0,4 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,6)
Antal ansatte 9

REJSTRUP SAVVÆRK LILLE BJØRN 
APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,9)
Resultat før skat 1,2 (2,0)
Egenkapital 7,7 (7,4)
Antal ansatte 7

RISSKOV REJSER A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 13,1 (29,3)
Resultat før skat -0,5 (10,2)
Egenkapital 13,1 (23,9)
Antal ansatte 44

ROMALT MASKINSTATION APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 6,0 (4,3)
Resultat før skat 1,5 (0,3)
Egenkapital 1,5 (0,3)
Antal ansatte 9

RUTEK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 15,6 (14,8)
Resultat før skat 3,8 (2,4)
Egenkapital 7,4 (4,4)
Antal ansatte 28

S S RASMUSSEN APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 1,8 (-)
Resultat før skat -0,0 (-)
Egenkapital 0,1 (-)
Antal ansatte 7

SMEDS EFTF. GULD & SØLV APS
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,3)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 5

STOKVAD RÅDGIVENDE INGENIØ-
RER A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 18,5 (16,9)
Resultat før skat 3,1 (3,0)
Egenkapital 3,8 (3,6)
Antal ansatte 28

SØREN LUND MØBLER A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 6,3 (6,8)
Resultat før skat -0,8 (0,1)
Egenkapital 7,4 (8,0)
Antal ansatte 18

TECHSAVE A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 4,7 (1,8)
Resultat før skat 0,4 (-3,4)
Egenkapital -1,3 (-1,7)
Antal ansatte 5

TIMM MØBLER. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,3)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 1,6 (1,2)
Antal ansatte 5

TRANSPORT.NET APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 7,1 (7,1)
Resultat før skat 0,8 (0,9)
Egenkapital 1,4 (1,3)
Antal ansatte 15
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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.

Boligsidens Markedsi…
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Vælg dato nedenfor, for at

hente pressemeddelelse om

Boligsidens Markedsindeks:

Salgstid Graf Tabel
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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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Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk
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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 
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„Men det endte med, at vi 
kom til at lave en hel del total-
entrepriser, og så skiftede vi 
fokus og tog navnet Kammi 
Entreprise ApS. I dag er det 
nok halvdelen af opgaverne, 
der er totalentrepriser. Vi står 
typisk for hele byggeriet og 
hyrer de samarbejdspartnere 
og håndværkere, der er behov 
for til opgaven,“ forklarer 
Casper.

Falbe på Mariagervej
Det største projekt for Casper 
& Co. er lige nu Falbe-parken. 
„Vi startede deroppe i 2005, 
og har været med lige siden. 
Det ender med, at vi bygger 
over 100 boliger på området, 
inden vi er færdige. Jeg hjæl-
per med totalentreprisen sam-
men med de investorer, der 
står for projektet. Vi har lige 
afsluttet 26 lejligheder og skal 
i gang med 32 mere i løbet af 
foråret. Jeg har kun otte mand 
ansat, så det projekt fylder en 
del for os.“

Memphis
Da Casper opdagede, at 
Henrik Knudsen tilbage i 2013 
ville bygge en kopi af Elvis 
Presleys fødested, der ligger 
i Tupelo, Mississippi, tog 
Casper på besøg hos Henrik, 

for det ville han gerne være 
med til at bygge. „Jeg syntes, 
at det var en sjov bygning for 
Randers, så jeg lavede en af-
tale med Henrik om at bygge 
huset på lidt specielle vilkår 
med sponsorater indbygget. 
Jeg skaffede bl.a. vinduer 
og udendørs beklædning fra 
mine leverandører,“ griner 
han.
Efterfølgende har Kammi 
lavet tre tilbygninger til selve 
Memphis Mansion på helt 
normale vilkår.

Vil selv styre det hele
Virksomheden skal ikke være 
meget større, for Casper har 
prøvet at have over 20 mand 
ansat. Men så kunne han ikke 
selv styre det hele. „Jeg har 
det fint med de her otte folk. 
Så har jeg snor i det hele og 
har selv dialogen med kun-
derne gennem hele byggepro-
cessen.“
Efter to negative resultater i 
2018 og 2019 på grund af tab 
på en stor kunde, der ikke be-
talte, havde Kammi Entreprise 
ApS et efter-skat resultat 
på 510.000 i 2020. „Nu har 
vi kommet videre, så jeg 
forventer et positivt resultat i 
samme størrelse i år,“ slutter 
Casper.

Kammi Entreprise ApS
Hadsundvej 164
8930 Randers NØ

Regnskabsafslutning 30-6-2020

Bruttofortjeneste 5,2 (3,9)

Resultat før skat 0,5 (-0,9)

Egenkapital 0,1 (-0,4)

Antal ansatte 12
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

TØJHUSHAVENS BØRNEHUS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,2)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,5)
Antal ansatte 6

TØMRERMESTER HENNING 
SØNDERGAARDS EFTF. APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 9

VERNER HØJ MIKKELSEN 
OG SØNNER APS
Regnskabsafslutning 30-096-2020 
Bruttofortjeneste 15,8 (11,3)
Resultat før skat 3,1 (-0,4)
Egenkapital 12,8 (10,3)
Antal ansatte 22

VENTILATIONSHUSET APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 13,7 (15,3)
Resultat før skat -2,3 (1,5)
Egenkapital 1,3 (4,3)
Antal ansatte 30

VINKLER & CO. A/S*
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,4)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,5 (0,4)
Antal ansatte 7

VOGNMAND RENE OLESEN APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 8,8 (8,5)
Resultat før skat 0,2 (-0,3)
Egenkapital 0,4 (0,3)
Antal ansatte 13

VON WOWERN EJENDOMS-
ADMINISTRATION APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,4)
Resultat før skat 0,7 (0,9)
Egenkapital 12,2 (12,6)
Antal ansatte 6

VULKAN DÆK A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 9,1 (7,8)
Resultat før skat 1,6 (1,3)
Egenkapital 6,9 (5,9)
Antal ansatte 18

XAFIR A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital -3,8 (-3,8)
Antal ansatte 10

AAGE LANNGS FABRIKER A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 7,4 (8,3)
Resultat før skat 0,7 (1,1)
Egenkapital 5,1 (4,7)
Antal ansatte 14
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Casper Asvig 

Pedersen startede 

som selvstændig 

tømrermester som 25-

årig. Sammen med en 

kollega var det planen, at 

de skulle ud og lægge en 

masse tagsten. 

Falbe-parken fylder for Kammi

Tømrermester Casper Asvig Pedersen, Kammi Entreprise ApS
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Randers Social- og 
Sundhedsskole

Lars Due Juhre (54) er tiltrådt 
som uddannelseschef på 
Randers Social- og Sundheds-
skole, hvor han får ansvaret 
for skolens uddannelser til so-
cial- og sundhedshjælper- og 
-assistent og pædagogisk as-
sistent, samt for gennemfør-
sel og rekruttering af elever til 
skolens uddannelser. Lars har 
stor erfaring med strategisk 
og operationel uddannelses-
ledelse på forskellige typer af 
uddannelsesinstitutioner og 
kommer senest fra en stilling 
som campuschef på Syd-
dansk Erhvervsskole. Tidligere 
har han arbejdet på Th. Langs 
i Silkeborg, UCL Lillebælt og 
har desuden en fortid som 
oversergent i hæren.
„Vi har en vigtig opgave i 
forhold til at uddanne fagligt 
dygtige medarbejdere til 
velfærdssektoren i fremtiden, 
og foran os ligger en særlig 
opgave i rekruttere endnu 
flere elever til særligt vores 
social- og sundhedsuddannel-
ser og sikre en høj gennem-
førsel. Vi står som organisa-
tion stærkt i forhold til at løse 
den opgave, og jeg glæder 
mig til samarbejde med Lars 
om det fremtidige arbejde,“ 
siger direktør Maria Dyhrberg 
Rasmussen.

Sunset Boulevard

Brian Houensgaard (36) er ny 
franchisetager af Sunset Bou-
levard på Gl. Aarhusvej. Han 

har siden 2018 været tilknyt-
tet kæden og før været ansat 
13 år hos McDonalds. Brian 
er franchisetager af kædens 
to nye afdelinger i Risskov og 
Bruuns Galleri i Aarhus.

Lübker Golf Resort A/S

Ole Olsen er tiltrådt som 
direktør hos Lübker Golf 
Resort. Han har gennem 18 
år været direktør i en række 
større hotelkæder og kommer 
fra en stilling som direktør hos 
Scandic i Aarhus. Han har tid-
ligere ledet nichehotellet Ebel-
toft Strand og har desuden 
fire år på Hotel D’Angleterre 
i København med i bagagen. 
Det er dermed en yderst er-
faren direktør, der i fremtiden 
skal lede Lübker Golf Resort 
med ét af Europas bedste 
golfanlæg og Østjyllands stør-
ste private spa- og wellness 
center beliggende i et 200 
hektar stort naturområde.
„Vi har fundet den helt rigtige 
person til at stå i spidsen for 
drift og udvikling,“ fortæller 
ejeren, Carl Aage Nielsen. 
„Han skal, sammen med 
vores engagerede team, være 
med til at realisere vores am-
bitiøse planer om en betydelig 
udbygning af aktiviteterne, 
blandt andet med etablering 
af hotel og en væsentlig 
forøgelse af antal ferieboliger 
i resortet. Ole har samlet en 
meget stor viden inden for 
drift og udvikling i oplevelses-
industrien.“
„Lübker Golf & Spa Resort 
er meget mere end golf i 
verdensklasse. Det er unikke 
gæsteoplevelser midt i den 
smukke natur på Djursland. 
Det er et sted med store 
udviklingsmuligheder og et 
stort uforløst potentiale som 
helårsresort i fremtiden,“ 
slår Ole fast. „Det handler 
om etablering af hotel, nye 
ferieboliger og en række nye 

aktiviteter, der alle under-
støtter vores forretning og 
gæsternes forventninger. Jeg 
glæder mig til, sammen med 
ejeren og resten af teamet 
omkring Lübker, at tage fat på 
denne spændende opgave,“ 
pointerer han.
„Vi har nu et bæredygtigt 
fundament på plads, og jeg 
ser frem til, at Ole skal stå i 
spidsen for at realisere vores 
kommercielle potentiale og 
udvikle resortet til at være 
blandt de allerbedste,“ sup-
plerer Carl Aage, som selv 
forventer at trække sig ud af 
direktionen i løbet af 2021.

Lübker Golf Klub

Morten Bartholin er tiltrådt 
som fuldtids-Head Pro i 
Lübker Golf Klub. Han har 
arbejdet 17 år som træner og 
kommer fra en stilling som 
golftræner i Hammel Golf 
Klub ligesom han tidligere har 
været Head Pro i Randers og 
Kalø. 

Aarhus Airport A/S

Nicolai Krøyer (50) tiltræder 
1. marts som adm. dir. for 
Aarhus Airport, hvor han 
afløser Peer H. Kristensen, 
der ved siden af sit nye job 
som direktør i Destination 
Vesterhavet fortsætter som 
medlem af lufthavnens 
bestyrelse. Nicolai kommer 
fra en stilling som kom-
merciel chef i Aarhus Havn, 
hvor han gennem de sidste 
ti år været med til at udvikle 

havnen til Danmarks største 
erhvervshavn og næststørste 
krydstogthavn. Omdrejnings-
punktet i den kommende tid 
er kommerciel vækst, og her 
er den nye direktør håndpluk-
ket til opgaven. 
„Peer H. Kristensen har på 
blændende vis styret lufthav-
nen ind på vækstkursen. Han 
er en skarp forretningsstrateg, 
som har identificeret lufthav-
nens udviklingspotentiale, 
knyttet strategiske partner-
skaber og skabt massive 
resultater på kort tid. Peer 
efterlader en lufthavn med et 
stærkt fundament på vej op i 
den internationale liga, og jeg 
har dyb respekt for den dedi-
kation og indsats, han har lagt 
i Aarhus Airport,“ siger Jens 
Stausholm, som er privat 
investor i lufthavnen.

Peter Møller Laursen er 
tiltrådt i en nyoprettet stilling 
som kommerciel chef i luft-
havnen. Han er cand.merc fra 
Copenhagen Business School 
og kommer fra en stilling som 
Country Manager Norway 
hos DigitalGuest. Peter får 
ansvaret for passagerservice, 
restaurant, shop, parkering 
og det nye lufthavnshotel. 
Det er hjemmebane for den 
erfarne hotelmand, som har 
leveret solide resultater blandt 
andet som Deputy CEO for 
incomingbureauet Unique 
North, General Manager for 
Bergens største konference-
hotel, Quality Hotel Edward 
Grieg og i skiftende stillin-
ger gennem 19 år i kæden 
Radisson Blu Hotels, der har 
bragt ham til London, Dubai, 
Bergen, Oslo, Leeds, Ålesund 
og til Radisson Blu Scandina-
via i Aarhus. 
„Peter er en sværvægter in-
den for gæsteoplevelser. Han 
har en særlig evne til at ana-
lysere 360 grader rundt om 
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kunderne og skræddersy en 
service- og oplevelsesramme, 
som matcher målgruppen 
og er i tråd med forretnings-
målene. Det kræver en 
ambitiøs gæstestrategi, hvor 
barren sættes højt,“ siger 
Peer H. Kristensen, admini-
strerende direktør i Aarhus 
Airport.

Mathias Fruergaard (28) er 
tiltrådt som teknisk chef i 
Aarhus Airport. Han er ud-
dannet bygningsingeniør og 
kommer fra en stilling som 
projektleder hos den Aarhus-
baserede entreprenørvirksom-
hed Q-Construction, hvor han 
igennem de sidste tre år har 
ledet byggeprojekter rundt 
omkring i Danmark. Således 
har Mathias senest sat sit 
præg på et multihus i Hjorts-
høj, et boligkompleks med 
48 lejligheder på Amager, en 
rækkehuskarré med 65 huse i 
Smørumnedre og en multihal 
til Greve Gymnasium. 
Mathias skal stå i spidsen for 
en omfattende udvidelse og 
ombygning af lufthavnen, der 
investerer mere end 100 mio. 
kr. i at skabe en lufthavn i in-
ternational liga, der skal kunne 
håndtere op mod 1,5 millioner 
passagerer årligt.

Djurslands Bank A/S

Jesper Elkjær (57) er tiltrådt 
som erhvervskundechef i 
Djurslands Bank i Randers. 
Han kommer senest fra en 
stilling som afdelingsdirektør 

i Sparekassen Kronjyllands 
afdeling i Bjerringbro; en post 
han har haft siden 2014. hans 
primære rolle bliver at rådgive 
erhvervsvirksomheder af alle 
størrelser, samt lokale land-
brugskunder.
Den tidligere bankerfaring fik 
Jesper, da han blev ansat som 
sparekasseelev i Sparekassen 
Kronjylland i Ørsted, hvorefter 
han var omkring flere andre 
afdelinger i samme spare-
kasse; han har bl.a. været 
både souschef og afdelings-
direktør i henholdsvis Ran-
ders, Viborg og sågar også i 
Ørsted, hvor hans uddannelse 
tog sit udspring. I 2007 tog 
han imod udfordringen om 
at blive erhvervskundechef i 
Sparbank i Randers, og i 2010 
blev han ligeledes erhvervs-
kundechef i Andelskassens 
afdeling i Randers. Uddan-
nelsen er suppleret med en 
merkonom i finansiering og 
ejendomshandel samt som 
valuar.

Randers Kommune

Alex Weinreich (45) er – efter 
at have været konstitueret 
i stillingen det seneste år 
– tiltrådt som erhvervs- og 
bosætningschef i Randers 
Kommune. Han er uddannet 
jurist og har tidligere arbej-
det i det private erhvervsliv 
både som advokat og valuar, 
men har siden 2008 arbejdet 
som konsulent på erhvervs-
området i Randers Kommune 
og er kendt som en problem-
knuser, der går efter at finde 
løsninger, når erhvervslivet 
har en udfordring eller et 
ønske. Alex Weinreich har for 
eksempel været med til at 
udvikle den Erhvervsservice, 
som sikrer, at erhvervslivet 
har én indgang – en hotline 
til kommunen og har senere 
stået i spidsen for netop den 
service-tilgang.

„Alex kender byen og kom-
munen ud og ind og har boet 
her hele sit liv. Han møder 
folk i øjenhøjde og færdes 
lige godt i gummistøvler 
og laksko. Jeg er sikker på, 
at han i samarbejde med 
byens virksomheder, Erhverv 
Randers og andre aktører er 
den helt rette til at skærpe 
kommunens erhvervsprofil 
og samtidig medvirke til at 
fremme bosætningen,“ siger 
Jens Heslop, direktør for 
Udvikling, Miljø og Teknik i 
Randers Kommune.

Gammel Estrup

TV-instruktør Anna von 
Lowzow har sat sig i 
formands stolen på Gammel 
Estrup Danmarks Herregårds-
museum.
Den nye bestyrelsesformand 
har gennem en årrække været 
medlem af bestyrelsen, og 
da den nu forhenværende 
formand – tidligere regions-
rådsformand- og politiker Bent 
Hansen – valgte at udtræde 
af bestyrelsen ved årsskiftet 
stod Anna von Lowzow klar til 
at overtage posten.

Visit Aarhus

Rebecca Matthews (52) 
er indtrådt i Visit Aarhus 
bestyrelse. Hun tiltræder 1. 
maj som direktør for Glasmu-
seet i Ebeltoft, og stod i fem 
år i spidsen for Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017, 
hvor hun med sit succesfulde 
kulturhovedstadsarbejde var 

med til at føre Aarhus ind 
i den internationale liga af 
„second cities“ og trække 
markant flere gæster til hele 
Region Midtjylland. Nu skal 
hun som nyt medlem af be-
styrelsen i VisitAarhus være 
med til at styrke den interna-
tionale profil og brede den ud 
i hele den nye VisitAarhus’ 
geografi.

Stena Line

Elisabeth Lönne (44) er tiltrådt 
som Trade Director i Danmark 
for rederiets to danske ruter 
mellem Grenaa-Halmstad 
og Frederikshavn-Göteborg. 
Hun er uddannet fra Lunds 
Universitet og har gennem sin 
karriere blandt andet arbej-
det i Scandlines og har i en 
årrække besiddet forskellige 
leder stillinger i Stena Line 
inden for salg, marketing og 
service. Senest kommer hun 
fra stillingen som Travel Com-
mercial Manager for Nordsø-
regionen, hvor hun med base 
i London havde ansvaret for 
salget på de to stærkt konkur-
renceprægede og fragttunge 
markeder, Storbritannien og 
Holland.

Restaurant Moment
Køkkenchef Eigil Christensen 
(32) er af den nordiske spise-
guide 360° Eat Guide blevet 
kåret som årets bedste kok. 
Samtidig er Moment blevet 
tildelt trediepladsen i den 
overordnede vurdering som 
Årets Restaurant. 
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Phoenix Design Aid
Den aktuelle coronapandemi 
har givet store udfordringer 
hos det danske erhverv, og 
det gælder også hos design- 
og kommunikationsvirksom-
heden Phoenix Design Aid, 
som blandt andet har oplevet 
en nedgang i nye ordrer. Men 
nu er ordretavsheden endelig 
blevet brudt med to storordrer 
fra FN-agenturerne i Nairobi 
og Panama på henholdsvis 
400.000 og 600.000 euro 
med mulighed for forlæn-
gelse.
De skal primært hjælpe de to 
FN-agenturer med en bred 
vifte af opgaver inden for 
creative communications, 
som blandt andet involverer 
digital kommunikation og 
kommunikationsstrategier til 
at fremme udvalgte af FN‘s 17 
Verdensmål.
„Vi er både meget glade og 
utrolig stolte over, at have 
vundet to så store kontrakter. 
Det giver os samtidig blod på 
tanden for at fortsætte med at 
stræbe efter vores mål, da vi 
som en mindre virksomhed er 
blevet valgt i et felt af virkelig 
kompetente og langt større 
konkurrerende bureauer,“ 
lyder det fra CEO hos Phoenix 
Design Aid, Dennis Lundø 
Nielsen.

Håndværkerprisen 2020
En lokal virksomheder er kåret 
som vinder af Håndværker.dk-
Prisen 2020 i Midtjylland.
I kategorien Rådgivning fik 
Eik-Tegnestue en 2. plads. 
Ejerleder Peter Eik Jørgen-
sen har selv arbejdet som 
tømrer/snedker i 12 år, været 
projektleder og nu, som byg-
ningskonstruktør med egen 
tegnestue i Langå siden 2015. 

MAKEEN Energy
Et enigt dommerpanel fra 
Tradium, har kåret MAKEEN 
Energy i Randers til årets 
lokale læreplads blandt indstil-
lingerne fra skolens elever. 

MAKEEN Energy fik deres 
første elev i 2017 – det tal er 
vokset til i alt syv elever i dag.
Det er Amanda Mikkelsen, 
som har været elev hos MA-
KEEN Energy siden august, 
der har indstillet virksomhe-
den til årets lærerplads. Hun 
er ved at tage en kontor-
uddannelse med speciale i 
administration og er den før-
ste elev i afdelingen „Project 
management“. 
„Mit forløb i afdelingen Pro-
ject Management er strikket 
sådan sammen, at jeg kom-
mer rundt og sidder i samtlige 
afdelinger, som for eksempel 
Finance og Development. 
Samtidig er der en god og 
uformel tone, uanset om du 
er ansat som receptionist 
eller administrerende direktør. 
Det har gjort, at jeg som elev 
hurtigt har følt mig som en del 
af holdet,“ fortæller Amanda 
Mikkelsen.
„Det har været en modnings-
proces for os. Vi skulle være 
parate til at tage det ansvar, 
det er at have en elev. Men vi 
er utroligt glade for, at vi tog 
det skridt. I dag er eleverne 
en integreret del af medarbej-
derstaben, der bidrager med 
nye perspektiver på vores 
virksomhed. Ikke mindst i det 
lys er vi utroligt glade for at 
blive nomineret til Årets Læ-
rerplads,“ fortæller Charlotte 
Olesen, der er HR Manager 
hos MAKEEN Energy.

Jysk
Jysk Randers Syd på Marsvej 
er blevet kåret som landets 
anden bedste blandt kædens 
108 forretninger i Danmark.
Den ledes af butikschef 
Mette Borst Sørensen, der 
sammen med sit personale er 
blevet vurderet på fx omsæt-
ningsvækst, kundeoplevelse 
og medarbejdertrivsel.

Ti pladser ned i DI måling
Siden 2015 er det år for år kun gået en vej med virksomheder-
nes oplevelse af erhvervsvenligheden i Randers, og det er for 
nedadgående i DI’s Lokalt Erhvervsklima-undersøgelse. I kate-
gorien „Uddannelse“ ligger kommunen i den bedre tredjedel 
sammenlignet med resten af landets kommuner.

„Trods coronakrisen er der stadig virksomheder her i vores 
område, der mangler de rette kvalificerede medarbejdere. 
Derfor vil jeg gerne igen kvittere kommunen for at gøre en god 
indsats på uddannelsesområdet. Børn og unge skal selvfølgelig 
lære de basale færdigheder som at læse, skrive og regne. Og så 
skal vi arbejde på at kunne være attraktive for dem, når de går 
til en videregående uddannelse og rigtig gerne, at flere af dem 
vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Faglærte mangler vi især 
– og særligt gælder det elektrikere, automatikteknikere, industri-
teknikere samt mekanikere,“ siger formand for DI Randers-
Norddjurs Per Hastrup.

Godt år for grundsalg
2020 har været et langt bedre år for grundsalget, end man 
havde turdet håbe på i foråret, da Corona-virussen gjorde sit 
indtog. 47 kommunalt udstykkede grunde er blevet solgt i løbet 
af 2020. Mere end en tredjedel er solgt i landdistrikterne.

„Det der har været kendetegnende for året er, at vi har fået 
mange henvendelser og haft et pænt salg af grunde i oplands-
byer og landdistrikter. Det tegner lyst for fremtiden i landdistrik-
terne og giver mig en tro på, at vi kan bevare og udvikle vores 
lokalsamfund til glæde for hele kommunens sammenhængs-
kraft,“ udtaler formanden for Randers Kommunes Landdistrikts-
udvalg Lars Søgaard.

På landet er det især grundene i Uggelhuse, som har nydt stor 
interesse, idet der er solgt seks grunde, og er reservationer på 
de sidste i udstykningen på Koglevej. Også i Øster Tørslev har 
der været stor interesse og flere henvendelser om udstyknin-
gen på Sandhøjen.

Randers med i klimapartnerskab
Randers er en af 46 kommuner, der vil sætte turbo på den 
lokale klimaindsats. Gennem klimapartnerskabet DK2020 - 
Klimaplaner for hele Danmark, som Realdania, KL og regionerne 
står bag, skal de deltagende kommuner udvikle klimahandlings-
planer, der lever op til Parisaftalen. Målet er samtidig at finde 
nye partnerskaber og samarbejder, der kan fremme den grønne 
omstilling og sikre, at de inden 2050 vil være netto nul-udle-
dende af drivhusgasser. 

Randers med i havplan
Randers, Norddjurs, Syddjurs, Mariagerfjord, Aarhus, Horsens, 
Hedensted, Odder og Samsø kommuner har lavet en hav-
plan for det vestlige Kattegat. De har bedt en række forskere 
udarbejde en faglig analyse af, hvordan planlægning til havs 
kan sikre en bæredygtig udvikling af erhvervs-, samfunds- og 
miljømæssige forhold. Der er fire scenarier, som hver især be-
skriver videnbaserede og bæredygtige modeller for udvikling af 
forskellig rettede aktiviteter i området. Ét sætter naturen først, et 
andet prioriterer erhvervsudvikling og herunder fiskeri, akvakul-
tur, råstofindvinding, vindenergi, turisme og rekreative aktivite-
ter. I de to sidste vægtes erhvervsmæssig vækst og et bære-
dygtigt havmiljø ved at se på mulighederne for multifunktionel 
udnyttelse af havområderne, hvor benyttelse og beskyttelse går 
hånd-i-hånd eller ved at funktionsadskille erhvervsaktiviteter og 
naturbeskyttelse.
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25 Randers-Gazeller i 2020
Antallet af Randers Gazeller er – ikke overraskende – i 2020  krympet med ti 
i forhold til sidste år. Dermed er 25 virksomheder med på den eftertragtede 
vækst-liste som  Dagbladet Børsen står bag.

Ikke færre end 11 ud af de 25 har 
før været på Gazellelisten, herunder 
Atea Transport ApS, der er med for 
sjette gang, efterfulgt af Randers 
Arkitekten ApS, der er med for 
femte. Årets topscorer Pro Indu-
stries ApS har opnået en vækst på 

godt 311 pct. og leveret et bruttore-
sultat på 2,3 mio. kr.
På grund af Corona-situationen blev 
de fejret lidt utraditionelt med en 
gave leveret til hver enkelt Gazelle-
virksomhed og en online fejring på 
et digitalt møde med borgmester 
Torben Hansen.

„Det har glædet mig meget at 
hilse på årets Gazeller og ønske 
tillykke med, at virksomhederne 
har formået at skabe meget flotte 
resultater i en ekstraordinær tid. En 
tid hvor vi i særlig grad skal huske 
at fejre lyspunkterne,“ siger Torben 
Hansen.

Sådan defineres en Gazelle-virksomhed
• A/S eller ApS (Pengeinstitutter er undtaget kravet).
• Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kr. i bruttoresultat.
• Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Regnskabs perioder på under 12 måne-

der i udgangsåret, og over 12 måneder i slutåret, frasorteres.
• Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af regn skabsårene. Summen 

af det primære resultat skal være positivt. 
• Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være fordoblet i løbet af de seneste fire år.

 Vækst Virksomhedsnavn Post nr. Bruttoresultat Antal
 i %    Gazelle

     kåringer

 311,3 Pro Industries ApS Randers NV 2.336 1

 249,4 Maretti Trægulve ApS Randers SV 5.744 2

 232,4 by Sølvtofte ApS Randers C 2.111 1

 230,3 MH Byg ApS Gjerlev J 1.932 1

 224,7 Smart Retur Danmark A/S Randers SV 12.249 1

 206,0 Jysk-El ApS Spentrup 1.986 1

 203,0 AM PM ApS Randers C 2.760 1

 194,5 Nordicon A/S Randers SV 3.708 1

 168,5 JC Engineering ApS Randers SV 1.753 1

 161,2 Mobilevalue ApS Randers NØ 8.003 2

 160,6 Demstrup Hovedgaard A/S Havndal 6.830 1

 153,7 Cabinet System A/S Fårup 13.499 2

 146,6 Auning Transport ApS Randers SV 20.204 2

 146,5 Dannevang Auto ApS Randers NV 2.995 1

 144,5 Lyngholm Consult ApS Randers NV 1.462 1

 143,3 Prov International Denmark ApS Randers SØ 5.326 1

 120,1 Holst Shipping A/S Randers C 11.942 1

 115,9 Tømrer- Snedker. ApS Keld E. Sørensen Randers SØ 8.848 1

 113,8 Atea Transport ApS Randers NØ 20.347 6

 113,5 Randers Arkitekten ApS Randers C 10.744 5

 110,1 Nyt Syn Torvegade ApS Randers C 4.604 4

 105,8 Collectaz ApS Randers SØ 2.778 3

 105,2 AM-Rack ApS Randers NV 3.875 2

 103,5 Sushi Randers 2 ApS Randers C 2.491 2

 101,5 Malerfirmaet Bonde ApS Randers C 2.702 3

Kilde: Børsen
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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 
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pengeinstitut og om sine erfaringer med vores samarbejde.
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– 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

http://www.spardjurs.dk

