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VI GØR PLADS TIL ERHVE
En rå hal i Sporbyen Scandia skal
forvandles til et samlingssted,
hvor iværksættere og studerende,
men også virksomheder og
erhvervsfolk kan leje sig ind i et
netværk med fokus på synergi.
Iværksætterne Kasper Reisner
og Rasmus Langkilde står bag
projektet.

4

Iværksætteri

Tværs gennem gulvet i den gamle
der skabes en synergi af kompetenlagerbygning med sartgule vægge,
cer,“ fortæller Kasper passioneret.
blå stolper og originale stikkontakter
går et spor, der tidligere har været
Kobling til erhvervslivet
brugt til togene. Her i bygningen
De to skabere vil lave en kobling melgemmer sig en historie, de fleste
lem iværksætteri og erhvervslivet.
randrusianere kender, da det var her,
„Her skal også være plads til
virksomheden Scandia holdt til.
allerede etablerede virksomheder.
Nu har iværksætterduoen den
Det kan være, hvis de skal holde
33-årige Kasper Reisner og den
et arrangement, et møde eller en
37-årige Rasmus Langkilde valgt at
konference, så kan de gøre det
lave stedet om til
her,“ forklarer
et iværksætter
Rasmus og
HER VIL VI SKABE
forum, der skal
fortsætter: „Det
ET MAKERSPACE, HVOR
være et nyt
har været vigtigt
samlingssted i
IVÆRKSÆTTERE, VIRKSOM for os, at Spor 1
byen.
er oprettet som
HEDER, STUDERENDE
„De fleste
en forening, så
har på en eller
vi på den måde
ELLER FORENINGER KAN
anden måde et
kan få eksisteLEJE SIG IND
forhold til Sporrende virksombyen, og det er
heder til også at
en af grundende til, at vi har valgt at
komme med ind. Her er der plads til,
placere Spor1 lige netop her. Her vil
at de kan byde ind, hvis de har nye
vi skabe et makerspace, hvor iværkidéer, for vi drømmer om, at det her
sættere, virksomheder, studerende
får sit eget liv, så vi kan give slip og
eller foreninger kan leje sig ind, og
lade det flyve.“
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Iværksættere Kasper Reisner og Rasmus Langkilde, Spor1

RVSFOLK I
Lige nu har de travlt med at kontakte udannelsesinstitutioner, som
vil være med i projektet.
„Vi ved, at det er vigtigt at få
skabt et netværk, hvis man vil
springe ud som iværksætter, det
kan man her, og det er svært på en
uddannelse. Stedet her kan derfor
være et bindeled til virksomhederne
for de studerende,“ forklarer Kasper
og peger mod et område, hvor der
skal være plads til skriveborde.
„Så kan de studerende dumpe
ind i et arbejdsfællesskab, når de har
lyst. Her kan de få et billede af, hvad
det vil sige at drive en virksomhed
eller komme i kontakt med nogen,“
siger Rasmus.
Rift om pladserne
Der skal skabes en torvestemning
ned gennem bygningen, hvor sporet
går. Her skal alle kunne vandre igennem, også Randers’ borgere.
„Flere vil gerne leje et felt,“ siger
Rasmus og viser en udførlig tegning
over projektet.
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SPOR1

„Mange virksomheder og iværk„Vi tænker altid lidt for stort og
sættere har allerede kontaktet os
skørt, og så kan vi ikke sidde stille,“
og udpeget et felt, de vil leje. Der
siger Kasper med et smil.
er virkelig rift om pladserne, men vi
„Vi er igang med at printe dinomangler den endelige brandgodkensaur-knogler på en 3D-printer til en
delse, før vi kan leje dem ud,“ siger
T-rex. Det har udviklet sig til et stort
Rasmus.
projekt med en forening, hvor over
„Fleksibiliteten er også lokkende.
100 er med. Når den 12 meter lange
Her kan man komme ud af garagen
og fire meter høje dinosaur er færog få et sted, hvor der er plads til at
dig, skal den stå ovre på Kulturhuset
vokse. Der er ingen depositum eller
her i Randers,“ siger Rasmus, og
forudbetalt husKasper afslutter:
leje,“ forklarer
„Sådan er vi.
DER ER VIRKELIG RIFT
Kasper og peger
Skøre iværksætOM PLADSERNE, MEN VI
på en stor blå
tere, der har en
port, hvor der
fantastisk evne
MANGLER DEN ENDELIGE
ligger yderligere
til ikke at skyde
to haller bagved. BRANDGODKENDELSE
hinandens idéer
„Så der er rig
ned. Derfor tror
mulighed for at udvide, hvis projekvi også på, at Spor1 bliver til noget
tet bliver en succes.“
helt særligt.“
Skøre idéer
Kasper og Rasmus mødte hinanden
i et andet iværksætterforum i byen,
hvor de fandt ud af, at de arbejdede
godt sammen.

Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

Iværksætteri
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I Randers ligger en virksomhed,
verden. Hvert land har sine forskelder har specialiseret sig i at bygge
ligheder, og det mærker Martin
maskiner til at sætte labels på
Sonne, når han skal samarbejde
injektionssprøjter, insulin penne,
med kunderne.
små vaccineglas og andre produkter,
„I Tyskland er det meget firkantet,
primært til den
en aftale er en
farmaceutiske
aftale og bliver
TIDLIGERE VILLE VI
industri. Indtil for
overholdt til
HAVE SVORET PÅ, AT VI
nyligt har LSS
punkt og prikke,
Etikettering A/S
hvor det langt
IKKE KUNNE SÆLGE EN
fint kunnet leve
fra er tilfældet
MASKINE TIL NOGEN,
af de kunder,
for italienere.
der kom på
I Frankrig kan
VI IKKE HAVDE MØDT
anbefaling fra
man sagtens
PERSONLIGT
andre kunder.
komme ud for,
Men LinkedIn og Ulla Laursen
at krav og speFacebook giver
cifikationer på
nye muligheder.
den ønskede løsning kun findes på
„Vi har valgt at satse på sociale
fransk. Amerikanerne og svenskerne
medier i vores marketing, da vi
passer bedst til vores mentalitet og
kan se, det virker. Og Coronaer gode at handle med. De er fleksipandemien har skubbet kraftigt
ble og meget flinke mennesker.“
til den udvikling. Tidligere ville vi
have svoret på, at vi ikke kunne
Videoer virker på SoMe
sælge en maskine til nogen, vi ikke
Med udbredelsen af de sociale mehavde mødt personligt, men det
dier, især LinkedIn, har nye mulighesidste halve år er det lykkedes flere
der for at skaffe sig kunder i ind- og
gange,“ fortæller Ulla Laursen.
udland givet LSS Etikettering A/S
Hun er administrations- og marblod på tanden, selv om det ikke er
ketingansvarlig i virksomheden, hvis
uden udfordringer.
40 medarbejdere producerer 15 til
„Det er stadigt svært at finde
20 maskiner om
ud af, hvad der
året til en pris
virker, og hvad
VI ER SPECIALISTER
per styk på imelder ikke gør
I AT SÆTTE LABELS PÅ
lem 200.000 og
på de sociale
10 mio. kr. To
medier. Men vi
MED KVALITETSKONTROL.
tredjedele bliver
bliver bedre, og
eksporteret til
læringskurven
DET ER DER IKKE MANGE
hele verden, dog
er stejl. Vi ved
primært de nære ANDRE, DER KAN
nu, at videoer
Martin Sonne
markeder. Især
virker rigtig godt
den farmaceuog bliver delt og
tiske industri har fået øjnene op for
set af mange, og hvor det tidligere
maskinerne.
kun var maskiner og meget tekniske
detaljer, vi filmede, er det nu mere
Fleksible og flinke amerikanere
menneskene bag virksomheden,“
„Medicinalindustrien har strenge
fortæller Ulla Laursen.
kontrolkrav og forlanger høj præHun laver typisk et nyt opslag to
cision af for eksempel skalaer på
gange om måneden. Beslutnings
sprøjter samt batch-nummer og
tagerne er på LinkedIn, og på
holdbarhedsdato på labels. Vi er
Facebook er teknikerne og operatøspecialister i at sætte labels på
rerne, så her er opslagene mindre
primære produkter med høj præcipolerede. På LinkedIn er en tredjesion. Med de kvalitetskontroller og
del af virksomhedens følgere direkte
den dokumentation, der kræves i
relevante, hvor resten er studerende
den farmaceutiske industri. Det er
og jobsøgende. Det er vigtigt, at
der ikke mange andre, der kan,“
opslag er relevante, og at de ikke
forklarer Martin Sonne, som er chef- er sælgende, men hellere noget
ingeniør i mekanisk konstruktion hos der giver værdi i form af viden for
LSS.
følgeren.
Det har rygtedes blandt medicinalvirksomhederne og givet en
Haakon Rønnow Petersen,
god, jævn tilgang af kunder fra hele
haakon@mercatus.dk

DE
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UDENLANDSKE
Made in Randers
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Administrations- og marketingansvarlig Ulla Laursen og chefingeniør
i mekanisk kontruktion Martin Sonne, LSS Etikettering A/S

Traditionelt har LSS Etikettering A/S i
Randers fået nye internationale kunder
igennem anbefaling fra andre kunder,
men nu henvender de sig i stigende
grad via LinkedIn, som virksomheden nu
satser på til eksportfremstød.

KUNDER ER PÅ LINKEDIN
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Made in Randers
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Den militære baggrund fornægter
sig ikke, når Henrik Herold fortæller
om strategien for Randers Regnskov, som han har grundlagt og er
direktør for. Ledelsen kalder han
hovedkvarteret, og militære citater
ligger til grund for værdier og holdninger.
„Vores strategi i Randers Regnskov er, at vi vil redde verden. En
strategi skal være kort, præcis og
letforståelig. Den skal kunne stå i
hånden. Militærfolk ved, at efter
det første skud er faldet, er der
ingen plan, der holder. Derfor er det
vigtigt, at vi er fleksible, og at mine
medarbejdere kan trives med, at vi
aldrig bliver færdige,“ fortæller han.
Randers Regnskov var langt med
planerne om at bygge en kuppel
mere på 2.300 kvadratmeter og
en ny forhal på 1.100 kvadratmeter
samt et Randers Rooftop inspireret

af Salling. Så ramte Corona-pandemien, og planerne måtte justeres.

strategien om at redde verden. Organisationen består af tre enheder,
hvor ledelsen
Købt natur
som nævnt er
VORES STRATEGI I
reservat i
hovedkvarteEcuador
ret. Selve den
RANDERS REGNSKOV ER,
„Vi har været
fysiske regnskov
nødt til at ændre AT VI VIL REDDE VERDEN
med sine kupler
på vores planer
fungerer som
på grund af Corona, så nu har vi
showroom, der skal formidle og
satset på at udvikle en udendørs
skabe begejstring for natur samt
zoologisk have. Kuplen, forhallen og
været et sted, man opformerer
rooftoppen, som i øvrigt skal være
truede arter.
offentligt tilgængelig med udsigt til
Den tredje enhed er Randers
den ene side til Randers by og til
Regnskovs Naturfond, som er stiftet
den anden over Vorup Enge er dog
for ti år siden, og som ejer et naturikke opgivet. Vi planlægger stadig på reservat med 20 kvadratkilometer
det,“ fortæller Henrik Herold.
uberørt regnskov i Ecuador. En
Oprindeligt blev Regnskoven
krone for hver solgt billet i Randers
projekteret til at være en zoologisk
går til fonden og driften af reservahave, men fokus har ændret sig
tet. Det der binder det hele sammed årene, så den i dag handler
men, er ledelsen, som har hjemme i
om naturbevarelse, hvilket passer til
hovedkvarteret.

Direktøren for Randers Regnskov lægger stor vægt
på, at virksomhedens strategi er kort, præcis og
en, medarbejderne kan huske. Frem for et langt
dokument skal det være en kort sætning, der kan
skrives i håndfladen.

SKRIVES
8

Erhvervsudvikling
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Direktør Henrik Herold, Randers Regnskov

sørger derfor i stedet for at være
270.000 turister i
en synlig leder, som man har let
centrum af Randers
ved at få i tale. Han gør meget ud
„Jeg har altid anset ledelse som en
af at være tilgængelig blandt andet
selvstændig disciplin. Man skal afse
i frokoststuen, hvor meget af komtid til ledelse, og ledelsens produkt
er en organisation, der fungerer. Jeg munikationen foregår.
Til sommer har Randers Regnskov
vil gerne give mine medarbejdere
25-års jubilæum og kan se tilbage på
stor frihed, for jeg mener, det stæret kvart århundrede, hvor virksomkeste i mennesker er den sunde
fornuft. Trygge, veluddannede, aner- heden har været med til at ændre
byens selvop
kendte mennefattelse fra byen
sker performer
TRYGGE,
med bander og
bedst,“ mener
VELUDDANNEDE,
lukkede butikker
direktøren.
Han hader
ANERKENDTE MENNESKER om sommeren,
til byen med
ganske enkelt
regnskoven og
PERFORMER BEDST
møder, og

270.000 turister årligt ind i hjertet
af byen. Jubilæet bliver markeret
med udgivelsen af en jubilæumsbog
og en ny udstilling om Randers i
bondestenalderen. Det helt store
festligholdelse venter til næste år
hvor vi forhåbentligt er fri for corona
og klar til at feste sammen.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk

EN STRATEGI SKAL KUNNE

I HÅNDFLADEN
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Erhvervsudvikling

9

Da markedskoordinatoren hos det lokale
arkitekt- og ingeniørfirma skulle på
barsel, manglede der pludselig både tid og
kompetencer til at løse de mange løbende
kommunikationsopgaver. Løsningen blev at leje
sig ind hos kommunikationsbureauet Mercatus
til produktion af digitalt indhold.

Der var i forvejen et etableret
samarbejde med Mercatus, som
tilbage i 2008 var med at til give
virksomheden sit nuværende navn
i forbindelse med ejerskifte og ny
strategi. Derfor faldt det naturligt at
undersøge, hvordan samarbejdet
kunne udbygges.
Fast „løs“ medarbejder
Efter drøftelser mellem partner
og kontaktchef Palle Mikkelsen
hos Mercatus og partner og CEO
Thomas Enevold hos Arkikon blev
konklusionen at lave en rammeaftale
mellem de to virksomheder. Den
indebar, at en Mercatus-medarbejder blev det faste bindeled og den
faste skribent for Arkikon, forklarer
Thomas. „I stedet for at ansætte
en vikar, som først skulle til at lære
virksomheden og kommunikations
opgaverne at kende, har vi nu en
fast tilknyttet skrivende medarbejder, vi kan trække på efter behov.
Meget dialog klares over telefon og
digitale kanaler, men hun kommer
også ofte til møder både på Fornæs
og vores kontor i Randers.“
Kommunikationen kommer ud
Bureauet producerer f.eks. alt
indhold til Linkedin og hjemmeside,

CEO Thomas Enevold, Arkikon A/S

10
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med udgangsmeside skulle
strategi, vi har lagt i Arkikon,“
DET ER EN STADIG
punkt i den
lanceres, hjalp
konstaterer han.
MERE KOMPLICERET
løbende dialog
Mercatus for
med primært
færdiggørelse
Blod på tanden
KUNST AT FÅ SIT BUDSKAB af indholdet på
Thomas. „Vi
Den store succes med samarbejdet
sørger for, at
den.
Men
der
har naturligt givet Palle Mikkelsen
UD TIL DEN RIGTIGE MÅL
indholdet når ud
opstod også et
mod på mere. „I sådan et samarGRUPPE OG RENT FAKTISK
til målgruppen,
naturligt behov
bejde har vi fokus på, hvordan vi
fordi vi ved en
for at genopfriudnytter vores samlede kompemasse om, hvor- FÅ EFFEKT AF INDSATSEN
ske og opdatere
tencer bedst muligt for kunden, så
Palle Mikkelsen, Mercatus
dan de enkelte
virksomhedens
investeringen i kommunikation bliver
medier rent
tilstedeværelse
profitabel. Vores team er dynamisk,
teknisk virker. Men også hvordan de
på Google. Her blev stafetten hurtigt så vi nemt finder den rette medarinteragerer med hinanden,“ uddyber givet videre til den på bureauet, der
bejder, når en ny opgave melder sig.
Palle.
bl.a. er ekspert i tekniske værktøjer
Vi har allerede andre virksomheder,
„Det har aldrig været nemmere at
til søgemaskine
vi arbejder for
komme til orde på de mange digitale optimering/
efter samme
OPGAVERNE BLIVER
medier. Til gengæld er det en stadig
SEO. Hvis den
model. Derfor
mere kompliceret kunst at få sit
tilknyttede med- ALTID LØST TIL TIDEN OG
tror jeg på, at
budskab ud til den rigtige målgruppe arbejder holder
vi fremover får
IFØLGE DEN KOMMUNIKA
og rent faktisk få effekt af indsatferie eller er syg,
flere lignende
sen. Her får både Thomas og vores
kan en anden på TIONSSTRATEGI, VI HAR
samarbejder.
mange andre indholdskunder stort
bureauet ubeDet skal helst
LAGT I ARKIKON
udbytte af den viden og erfaring, vi
sværet træde til
ende med, at
Thomas Enevold, Arkikon
løbende oparbejder.“
og løse pressevi får skabt den
rende opgaver.
rigtige kommuniBaglandet følger med
Netop fordi det ikke er nødvendigt
kationsløsning,“ slutter han.
En utilsigtet fordel for Thomas og
med en introduktion til, hvordan
Co. er, at hele teamet hos MerArkikon kommunikerer. „Det giver
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
catus i dag har et godt og helt
mig stor tryghed og frihed, fordi jeg
opdateret kendskab til Arkikons
ved, at opgaverne altid bliver løst til
kommunikationspalette. Da en ny
tiden og ifølge den kommunikations
designlinie med tilhørende ny hjem-

ARKIKON LEJER FAST EKSTERN

HJÆLP OG TRÆKKER PÅ

„HELE PAKKEN“
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Direktør John G. Nielsen, Spar Nord Randers

KENDT ANSIGT

OVERTAGER
DIREKTØRSTOLEN
12

Advertorial
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Den 1. maj 2021 går
Torben Larsen på pension,
efter at have været
direktør i Spar Nord
Randers i 14 år, og den
nye direktør John G.
Nielsen er allerede et
kendt ansigt i filialen, da
han kommer fra stillingen
som souschef.
Han er ikke ny på stedet, kun på
pladsen i stolen. Han har nemlig
arbejdet i 14 år som souschef i
banken.
„Jeg startede her tilbage i 2007
sammen med Torben, hvor vi var
12 mand og havde nul kunder. Så
kom finanskrisen, og vi var nervøse for, at det ikke skulle gå godt,
men i dag er vi 24 ansatte og har
godt 7.500 kunder. Så vi blev taget
overordenligt godt imod af byen.“
fortæller han, og ønsker sin kollega
god vind fremover: „Det er da lidt
vemodigt, at jeg skal sige farvel
til Torben. Vi arbejdede også
sammen inden vi startede
i Spar Nord, så vi har haft
et professionelt makker
skab i over 20 år. Det har
jeg sat meget pris på,
men når Torben går
ud ad døren, så
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har jeg heldigvis 23 fantastiske kollegaer tilbage.“

Banken har hovedsæde i Aalborg.
„Det er kun 50 minutter væk,
men vi trækker på fagligheden i
Ser sig selv som randrusianer
Aalborg, hvis det bliver nødvendigt i
John er født og opvokset i Hobro,
samspil med vores erhvervskunder.“
men ser sig selv som randrusianer.
Derudover understreger han, at
„Jeg har
det er en meget
boet her siden
flad organisaLEDELSEN, DE
år 2000, mine
tion.
ANSATTE OG IKKE MINDST
børn er født og
„Der er ikke
opvokset i byen,
KUNDERNE ER TYDELIGVIS langt til handling,
så det er her, jeg
og beslutnings
TILFREDSE MED DEN VEJ,
hører til og føler
vejen er enormt
mig hjemme.“
kort. Vi har
VI PEJLER MOD
Medarbejdere
en decentral
og kunder kommer ikke til at mærke
forretningsmodel, der betyder, at vi
den store forskel, fordi han sætter
har stor beslutningskraft i de enkelte
sig i direktørstolen, forsikrer han.
filialer. Kunderne er forskellige i
„Jeg er overbevist om, at hvis
byerne, og derfor tager vi de bedste
man ville lave en turnaround, havde
beslutninger i Randers, hvor det
man valgt en kandidat ude fra.
sker.“
Ledelsen, de ansatte og ikke mindst
kunderne er tydeligvis tilfredse med
Hvem er John?
den vej, vi pejler mod, og det, der er Den nye direktør bor i Vorup samsket de sidste 14 år, så jeg skal ikke
men med sin kone Birgitte og deres
ud og dreje tingene.“
tre fælles børn, hvor han bruger
tiden, når han har fri.
Danmark mest personlige bank
„Så købte jeg en racercykel sidste
Nærværende rådgivning og fysisk
år, som jeg snart skal ud og trille lidt
tilstedeværelse vil stadig være
på, nu når vejret bliver bedre. Når
nøgleord for den nye direktør.
man når min alder på 52 år, så skal
„Vi er kendetegnet ved, at vi bor
man jo gøre noget for at holde sig i
i Randers, vi er en del af Randers i
gang,“ smiler han.
arbejde og fritid, og vi har seks faste
Han påstår, at han ikke har ti tomansatte i erhvervsafdelingen her i
melfingre, men at han heller ikke
byen, der ved,
er den fødte
hvad der sker,
håndværker.
VI VIL VÆRE
og to af dem var
„Vi har lige
DANMARKS MEST PERSON købt min afdøde
med, da vi startede op, så de
LIGE BANK – I DEN DIGITALE svigerfars somhar en historik
merhus ved
VERDEN – FOR DE TO TING
med kunderne.“
Hostrup Strand,
For Spar Nord
her er vi i gang
SKAL GÅ HÅND I HÅND
Randers har
med at lægge
stort fokus på det personlige.
nyt gulv, og vi har sammen med bør„Vi vil være Danmarks mest pernene fået det malet, så det begynsonlige bank – i den digitale verden
der at blive, som vi gerne vil have
– for de to ting skal gå hånd i hånd.
det. Her tager vi hen i weekender og
Vores erhvervsrådgivere skal kende
ferier, hvor vi trækker stikket.“
virksomheden og forstå deres
koncept, og samtidig have et
Natascha Kalika Østergaard,
kendskab til menneskerne
natascha@mercatus.dk
bag virksomheden, så der
altid er en tæt dialog.“
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Direktør for miljø og drift Christian Bruun Nielsen, Nordic Waste A/S

I Randers Kommune skal der udretningsplanen. Der skal tænkes 360
vælges 25 potentielle virksomheder
grader rundt i virksomheden, så du
til regionsprojektet ECSMV. Som ud- kommer frem til en decideret grøn
valgt kan du få et tilskud på 57.375
forretningsplan, forklarer hun.“
kr. til at dække tilknytning af en
Tre lokale virksomheder er alrelevant rådgilerede blevet
ver, der hjælper
DERES SPECIALISEREDE godkendt som
med at udvikle
deltagere, og
VIDEN ER ALTAFGØRENDE
en ny grøn forden ene af dem
retningsplan,
er Nordic Waste.
FOR, AT VI FINDER ET
der mindsker
Helle forklarer,
PROJEKT, DER ER VÆRDI
påvirkningen på
at hun sammen
miljøet og som
SKABENDE FOR BÅDE VIRK med sine kolsamtidig er forleger er i proces
retningsmæssigt SOMHEDEN OG MILJØET
med omkring
rentabel.
15 af de 25 virkHelle Bjerg Hellesøe
Erhvervs
somheder,
konsulent Helle Bjerg Hellesøe er
der skal findes. Der er stadig
tovholder for Kommunen på projekmulighed for at melde sig
tet. Hun har allerede været i dialog
under fanerne, hvis ledelsen
med en lang række lokale virksomkan se forretningsmæssige
heder for at vejre stemningen. „Det
muligheder i et øget fokus på
nye i projektet er fokus på selve forbæredygtighed.

„Vi har et rigtigt godt samarbejde
med virksomhederne. Projektet
giver rigtigt god mening, blandt
andet fordi virksomhederne oplever
en efterspørgsel på at kunne dokumentere, de arbejder grønt, men
også fordi der er en oprigtig vilje til
at gøre en forskel på den grønne
dagsorden. Jeg oplever, at virksomhederne arbejder seriøst med
bæredygtighed og energioptimering. De fleste har konkrete ideer til,
hvor der kan sættes ind, og deres
specialiserede viden er altafgørende
for, at vi finder et projekt, der er
værdiskabende for både virksomheden og miljøet.“
Vandkraftværk
kickstarter
selvforsyning i el
Det ligger lige til
højrebenet for

Både adm. direktør David York og
direktør for miljø og drift, Christian
Bruun Nielsen fra lokale Nordic Waste
A/S tror meget på langsigtet udbytte
af at tænke bæredygtighed helt ind i
forretningsplanen.

GRØNNE INITIATIV
14
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Nordic Waste, der selv arbejder
er Christian Bruun Nielsen idémand
med behandling og rensning af
og drivkraft. Han fortæller om sin
forurenet jord, at være en del af
idé: „Vi har et højtliggende opsamECSMV-projektet. Ifølge David York
lingsbassin til regnvand på 20.000
vil virksomheden gerne udvikle sig
m2. Det er forbundet med et rør til et
yderligere og
andet, lavefinde bæredygrebeliggende
JEG OPLEVER EN
tige løsninger på
klaringsbassin
STOR LYDHØRHED OG
andet end det,
med tilkoblet
de selv står for.
rensningsanlæg,
EN PROFESSIONEL
„Drivkraften i
hvorefter vandet
ATTITUDE HOS VORES
vores virksomrenses inden
hed er et ønske
det ryger ud i
KONTAKTPERSONER I
om at bidrage
Alling å. Vi har
KOMMUNEN
til en renere og
planer om at
sundere jordsætte en turbine
Christian Bruun Nielsen
klode. Derfor er
i det vandrør, så
det også naturligt for os at arbejde
vi der kan generere strøm til vores
bæredygtighed ind i vores forretegen drift. Lige nu er vi i gang med
ningsplan.“
at finde en egnet leverandør til
Den første konkrete opgave under sådan en løsning. Det er starten på,
ECSMV-hatten er etablering af virkat vi som virksomhed gerne vil være
somhedens eget vandkraftværk. Her selvforsynende i grøn strøm.“

Tæt dialog med kommunen
Nordic Waste har i forvejen et tæt
samarbejde med miljøafdelingen i
kommunen, fortæller Christian.
„Vi har fast en ugentlig kontakt,
og med hensyn til jordflytninger
har vi daglig kontakt med Randers
Kommune. Jeg oplever, at vi har et
rigtig godt samarbejde, hvor vi alle
kan komme med de ting, vi vil og
gerne vil i gang med. Jeg oplever en
stor lydhørhed og en professionel
attitude hos vores kontaktpersoner i kommunen. Det var også på
opfordring fra dem, at vi kom med i
ECSMV. De kom med forslag til løsninger og var gode til at bistå med
selve tilskudsansøgningen. Der kom
faktisk svar samme eftermiddag,
som vi sendte den afsted.“
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Projektet ECSMV
„Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder
i Region Midtjylland“ – forkortet ECSMV – har sigte
på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore virksomheder.
Deltagende virksomheder kan modtage op til 57.375
kr. i tilskud til rådgivning til udvikling af en forretningsmodel, der anviser konkrete potentialer for energi- og
materialebesparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder.
Efterfølgende kan virksomheder med en grøn forretningsmodel få investeringstilskud til implementering.
Tilskuddet udgør 32% af investeringssummen, dog
maks. 200.000 kr.
Alle deltagere inviteres med i et forum af ligesindede
med vidensdeling og netværksmøder.

VER SKAL GIVE UDBYTTE
www.randersbiz.dk · maj 2021
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Driftschef Lars Boesen, Aarhus Airport A/S og direktør Morten Jakobsen, Apro Danmark ApS

LUFTHAVNEN

ÅBNER

PORTEN
IGEN MED APRO

Djævelen ligger i detaljen. Derfor er porte, der kan åbne

parkerer flyene på, så der er plads til
flere af gangen.“

og lukke ved det mindste vink en væsentlig forudsætning

Trofast, når tingene fungerer
Efter eget udsagn er Lars en handlekraftig herre. „Jeg er ikke den
tålmodige type. Jeg udskifter leverandøren, hvis vi ikke er tilfredse.“
Alligevel har han og lufthavnen
samarbejdet med Apro Danmark,
der arbejder med porte, kraner og
løftegrej, i en årrække. „Vi mangHan forklarer: „Passagerernes
lede en leverandør til at servicere
bagage skal stadig handles til og fra
de mange porte
flyene. Her er
i og omkring
der ikke noget,
JEG ER IKKE DEN
lufthavnen, som
der er ændret.
TÅLMODIGE TYPE.
også skal have
Men når vi skal
et lovpligtigt
kunne håndtere
JEG UDSKIFTER
eftersyn en gang
et meget større
om året. Direkantal flyafgange, LEVERANDØREN, HVIS VI
tør Morten Jaer der selvfølgeIKKE ER TILFREDSE
kobsen fra Apro
lig også nogle
havde i forvejen
rutiner, der bliver Lars Boesen
selv henvendt
anderledes. Vi
sig, og derfor var det naturligt for
ændrer for eksempel den måde, vi

for gnidningsfri drift i Aarhus Airport. Den opgave løser
lokale Apro Danmark.
Aarhus Airport har gennem det
sidste års tid undergået en stor
forvandling og nu vågner fra sin
tornerosesøvn og genåbner den
lokale port til verden. Det er også
en kærkommen tilbagevenden til
normal drift.
Det er i stor udstrækning forholdene for passagerne, der har
fået et voldsomt løft i forbindelse
med forvandlingen, mens selve
den daglige drift bliver afviklet på
nogenlunde samme måde, under
ledelse af driftschef Lars Boesen.

16
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mig at tage fat i
de ikke generer
DET ER VIGTIGT
ham. Jeg så det
driften i lufthavFOR OS, AT VI IKKE FÅR
også allerede
nen, når de er på
dengang som
besøg. „De holUNØDIGE DRIFTSSTOP,
en stor fordel, at
der selv styr på
Morten og hans
de faste intervalMEN APRO RYKKER OGSÅ
folk har til huse
ler for eftersyn.
kun 20 kilometer UD, HVIS NOGET ALLIGEVEL Morten ringer til
fra lufthavnen.
mig i forvejen og
PLUDSELIGT GÅR I STYKKER spørger, hvornår
Af og til har vi
Lars Boesen
nemlig en akut
det kan passe,
opgave, der
at de kommer
skal løses, og her er det vigtigt med
på besøg. De sørger for, at det hele
hurtig udrykning.“
bliver gennemgået, testet og får
en ny mærkning, så vi kan se, at
Godkendt af politiet
det hele er kontrolleret og efterset.
Den faste del af opgaverne for Apro
Servicemontørerne smører, udskifer de lovpligtige eftersyn af portene. ter hjul og andre sliddele, så portene
Her har virksomheden fået godkendt fungerer stabilt et år mere. Det er
et par faste medarbejdere af politiet
vigtigt for os, at vi ikke får unødige
til at udføre arbejdsopgaver i Aarhus
driftsstop, men Apro rykker også ud,
Airport. Driftschefen ser det som
hvis noget alligevel pludseligt går i
et ekstra plus, at de to kender både
stykker. Hvis noget skal repareres
portene og lufthavnen til bunds og
som konsekvens af eftersynet, skal
ved, hvad de skal tage højde for, så
de have grønt lys til at løse opgaven

www.randersbiz.dk · maj 2021

af mig først. Samarbejdet fungerer
meget tilfredsstillende.“
Nye porte på vej
Lars Boesen glæder sig til en mere
normal drift i lufthavnen – og til at få
lidt mere travlt med flyhandling. Der
skal også, som en konsekvens af
om- og udbygningen, flyttes et antal
porte, og der skal nok også installeres nogle nye.
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
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Direktør Lau Akstrup, Randers Tandhjulsfabrik A/S

JEG ER
18

Personprofil

VOKSET OP PÅ
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Den nytiltrådte direktør og medejer
af Randers Tandhjulsfabrik har
haft sin gang på en maskinfabrik,
så længe han husker, og mens
hans kammerater gik til fodbold,
arbejdede han som fejedreng.

Lau Akstrup, direktør for Randers Tanhjulsfabrik, er født i
Ølgod ved Varde, hvor han boede, til han gik i femte klasse.
Da købte hans far en maskinfabrik, der fremstillede hegn, i
Kibæk, hvor de flyttede hen. På den fabrik føler Lau, han er
vokset op sammen med sin lillebror. Han fik lov at køre traktor og bil, længe før han var gammel nok til det, og siden er
han blevet i maskinbranchen.
„Jeg har arbejdet med jern og maskiner, siden jeg gik
i 10. klasse. Jeg blev udlært som maskinarbejder i 1995
og senere til produktionsteknolog, som er en slags lille,
praktisk ingeniøruddannelse. Så jeg har altid arbejdet i
branchen. Jeg føler, jeg er vokset op på en maskinfabrik,“
fortæller 46-årige Lau Akstrup.

Vil fylde op med robotter
Han har købt sig ind i Randers Tandhjulsfabrik og har været
daglig leder for virksomheden siden 15. marts i år. Han tror,
at medarbejderne har respekt for, at han forstår, hvad de
arbejder med. Og han forsøger at være en synlig leder ved
blandt andet ofte at gå ud i
produktionen. Alt sammen
JEG HAR ARBEJDET
nødvendigt for hans planer
MED JERN OG MASKINER,
om at udvikle virksomheden.
„Jeg kommer jo med en
SIDEN JEG GIK I 10. KLASSE
anden tilgang og for at lave
forandringer. Selvfølgelig med respekt for en virksomhed,
der har kørt i fire generationer. For at bevare og meget
gerne øge antallet af arbejdspladser vil jeg fylde fabrikken
med robotter, så vi forbliver konkurrencedygtige. Vi er nødt
til at udvikle hele tiden. Jeg vil være med til at løfte Randers
Tandhjulsfabrik til at blive endnu mere moderne og agil,“
mener Lau Akstrup.
Tillid er afgørende
Han tror, han om ti år stadigt
DE BEHØVER IKKE
sidder ved roret på fabrikSPØRGE, OM DE MÅ KØBE
ken, som til den tid vil have
opnået en høj grad af autoEN HAMMER. HVIS DE SKAL
matisering. Alt det trælse
BRUGE EN HAMMER, SKAL
arbejde vil være overtaget
af robotter, og kunderne vil
DE KØBE EN
vi knytte endnu tættere til
os, så de betragter Randers Tandhjulsfabrik mere som en
afdeling end leverandør. Han ser sig selv som en streng
men retfærdig leder:
„Jeg forventer noget af mine folk, men jeg vil ikke styre
dem. De skal gøre det bedste og være villige til at lære nyt.
En aftale er en aftale. Tillid er afgørende. Jeg forventer, at
det vi aftaler, bliver overholdt. De behøver ikke spørge, om
de må købe en hammer. Hvis de skal bruge en hammer,
skal de købe en.“

EN MASKINFABRIK
www.randersbiz.dk · maj 2021

Skruer i en norsk snekke
Som far prøver han også at være streng men retfærdig
overfor sin søn på 16 og datter på 13. Lau lægger vægt
på, at børnene kan vælge at blive lige, hvad de vil, men de
skal deltage i fællesskabet og opføre sig ordentligt over for
andre mennesker. Sin sparsomme fritid anvender han på at
nyde den smukke natur i Silkeborg, hvor han bor.
„Min lillebror bor også i Silkeborg, og sammen har vi en
båd. Det er en Norsk Snekke, som vi sammen går og skruer
i og sejler ud på søerne med. Derudover spiller jeg golf, når
jeg ikke lige er i gang med at sætte mit hus i stand.“
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
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Alle data er indhentet i perioden
05.02.2021 - 01.05.20214
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
Bisnode Danmark A/S Gengivet uden ansvar. Antal ansatte er en usikker variabel.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

*) Virksomheden er reklamebeskyttet.

Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvrhjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse
2R GRAFISK A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,3
(4,2)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
9
A.C. MILJØ OG NEDBRYDNING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,3
(4,6)
Resultat før skat
-0,6
(-0,2)
Egenkapital
2,3
(2,9)
Antal ansatte
8
A1 CONSULT A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
10,6
(11,5)
Resultat før skat
3,6
(5,5)
Egenkapital
5,1
(6,4)
Antal ansatte
12
AM-RACK APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,7
(3,9)
Resultat før skat
0,8
(1,0)
Egenkapital
0,7
(0,9)
Antal ansatte
6
APPLEJACK APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
3,1
(4,5)
Resultat før skat
-0,4
(0,0)
Egenkapital
2,5
(2,9)
Antal ansatte
13
AROS EJENDOMSSERVICE APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,4
(2,2)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
6
ASKILDRUP AGRO A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
13,4
(9,0)
Resultat før skat
3,6
(-2,1)
Egenkapital
3,9
(1,1)
Antal ansatte
21
ASM-TOTALBYG APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,1
(1,1)
Resultat før skat
0,2
(-0,6)
Egenkapital
1,8
(1,6)
Antal ansatte
7
ASSENTOFT SMEDE- OG
MASKINFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
7,9
(10,1)
Resultat før skat
0,3
(1,4)
Egenkapital
4,8
(5,2)
Antal ansatte
16
AUTO-G. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
13,7
(13,2)
Resultat før skat
0,7
(-0,1)
Egenkapital
8,3
(7,8)
Antal ansatte
32
AXACON A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,4
(7,2)
Resultat før skat
1,5
(0,0)
Egenkapital
4,4
(3,1)
Antal ansatte
11

20

Ajour

B. F. RUSTFRI A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,4
(9,0)
Resultat før skat
0,8
(4,0)
Egenkapital
1,6
(4,2)
Antal ansatte
10
B. N. SKILTE. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
29,7
(26,9)
Resultat før skat
3,2
(2,0)
Egenkapital
6,6
(5,4)
Antal ansatte
55
BECKER CONSULTING APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,5
(3,2)
Resultat før skat
2,0
(1,3)
Egenkapital
3,5
(2,0)
Antal ansatte
8
BELLA TRADING APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,5
(3,6)
Resultat før skat
0,4
(1,6)
Egenkapital
7,8
(8,2)
Antal ansatte
6
BILLIGBLOMST RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,3
(3,3)
Resultat før skat
1,0
(1,8)
Egenkapital
3,5
(1,4)
Antal ansatte
6
BISTROTEKET APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,0
(2,7)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
0,9
(1,0)
Antal ansatte
15
BRANDHEROES APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,6
(10,2)
Resultat før skat
-2,6
(-0,5)
Egenkapital
6,0
(8,0)
Antal ansatte
19
BT’S MASKINFABRIK APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,6
(0,0)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
2,0
(0,0)
Antal ansatte
8
BØDKER SMEDE &
MASKINVÆRKSTED APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,0
(3,7)
Resultat før skat
0,0
(0,3)
Egenkapital
2,8
(15,2)
Antal ansatte
6
C.J. HVIDEVARESERVICE APS
Regnskabsafslutning 31-10-2020
Bruttofortjeneste
9,3
(9,8)
Resultat før skat
1,1
(0,2)
Egenkapital
2,1
(1,4)
Antal ansatte
23
CAJU RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
15,1
(13,9)
Resultat før skat
2,9
(2,8)
Egenkapital
7,5
(9,0)
Antal ansatte
75
CAJU VEJLE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
17,7
(18,6)
Resultat før skat
3,6
(3,5)
Egenkapital
6,7
(11,0)
Antal ansatte
75
CARL J. NIELSEN A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

18,0
2,6
10,0
26

(16,6)
(1,6)
(8,2)

CC: CHRISTENSEN RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,2
(3,0)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,8
(0,8)
Antal ansatte
7
CENTERLAK A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
7,9
(7,5)
Resultat før skat
2,2
(1,9)
Egenkapital
3,4
(2,6)
Antal ansatte
12
CENTRUM BOGBINDERI A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
19,0
(17,2)
Resultat før skat
0,9
(0,4)
Egenkapital
1,8
(1,3)
Antal ansatte
38
CEPHEUS EJENDOMME A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
20,0
(19,5)
Resultat før skat
23,4
(9,0)
Egenkapital
139,7
(131,0)
Antal ansatte
10
COMPFITT A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,2
(2,7)
Resultat før skat
1,5
(1,6)
Egenkapital
4,4
(3,6)
Antal ansatte
5
DAHLITECH A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
12,6
(12,4)
Resultat før skat
1,8
(0,7)
Egenkapital
4,5
(4,1)
Antal ansatte
23
DAN-REHAB A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
6,4
(6,4)
Resultat før skat
1,9
(2,2)
Egenkapital
6,3
(6,2)
Antal ansatte
7
DANSK ALVØEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,0
(7,9)
Resultat før skat
2,7
(2,3)
Egenkapital
7,6
(6,5)
Antal ansatte
9
DB RANDERS I APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
7,9
(4,8)
Resultat før skat
4,3
(1,7)
Egenkapital
1,4
(1,4)
Antal ansatte
7
DEN FRANSKE AUTOSPECIALIST APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,5
(4,0)
Resultat før skat
2,0
(2,3)
Egenkapital
2,8
(2,8)
Antal ansatte
5
DESIGN SMEDIE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,0
(4,2)
Resultat før skat
-0,6
(0,2)
Egenkapital
1,6
(2,1)
Antal ansatte
7
DET SUNDHEDSFAGLIGE BØRNE
TEAM - AFLASTNING OG PLEJE APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,1
(2,5)
Resultat før skat
0,5
(2,5)

Egenkapital
Antal ansatte

1,0
12

(2,1)

DEVELTRON A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,8
(7,4)
Resultat før skat
0,4
(1,0)
Egenkapital
3,1
(3,0)
Antal ansatte
9
DYRLÆGERNE NØRHALD APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,4
(5,1)
Resultat før skat
1,9
(0,6)
Egenkapital
1,7
(0,8)
Antal ansatte
10
E.C. DIESEL-ELEKTRO A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,0
(2,4)
Resultat før skat
-0,3
(0,1)
Egenkapital
0,9
(1,1)
Antal ansatte
5
ECAR A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,8
(4,7)
Resultat før skat
1,8
(1,2)
Egenkapital
5,5
(4,6)
Antal ansatte
6
EDC DANEBO RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,7
(4,4)
Resultat før skat
2,0
(2,0)
Egenkapital
4,3
(2,9)
Antal ansatte
7
EDC ERHVERV TRIO APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
10,7
(5,3)
Resultat før skat
6,3
(2,2)
Egenkapital
5,2
(2,1)
Antal ansatte
5
EDC TRIO A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,3
(4,1)
Resultat før skat
3,6
(1,8)
Egenkapital
3,4
(1,9)
Antal ansatte
5
EHJ ENERGI A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
17,2
(10,4)
Resultat før skat
4,7
(2,5)
Egenkapital
13,5
(9,8)
Antal ansatte
15
ENTREPRENØRFIRMAET KRC
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,3
(1,6)
Resultat før skat
-0,1
(-0,3)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
7
FA-EL A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
17,4
(18,4)
Resultat før skat
2,1
(2,6)
Egenkapital
11,3
(10,6)
Antal ansatte
41
FABRIKA A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,6
(7,4)
Resultat før skat
3,9
(0,6)
Egenkapital
5,2
(2,6)
Antal ansatte
12
FOCUS MODULER A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
20,0
(21,0)
Resultat før skat
4,3
(5,9)
Egenkapital
23,5
(20,2)
Antal ansatte
24
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FORSYNINGSSERVICE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(0,6)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,5
(1,1)
Antal ansatte
5
FYSIODANMARK RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,5
(10,9)
Resultat før skat
2,4
(0,7)
Egenkapital
3,3
(1,5)
Antal ansatte
26
GAIAS BASAR APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,4
(1,4)
Resultat før skat
0,0
(-0,2)
Egenkapital
-0,8
(-0,8)
Antal ansatte
5
GRAFIKR A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,7
(3,0)
Resultat før skat
1,1
(0,3)
Egenkapital
1,4
(0,5)
Antal ansatte
8
GRAFISK ID A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,5
(3,8)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
6,7
(6,1)
Antal ansatte
15
GREEN COMFORT A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
10,9
(8,9)
Resultat før skat
10,1
(1,7)
Egenkapital
22,5
(16,3)
Antal ansatte
17
GULDSMED BRÆMER-JENSEN APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,7
(0,0)
Resultat før skat
0,7
(0,0)
Egenkapital
1,4
(0,0)
Antal ansatte
6
HC FARVER A/S
Regnskabsafslutning 30-11-2020
Bruttofortjeneste
5,8
(3,7)
Resultat før skat
1,5
(0,1)
Egenkapital
5,4
(4,2)
Antal ansatte
11
HEIRING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,4
(4,2)
Resultat før skat
1,2
(1,8)
Egenkapital
6,3
(6,0)
Antal ansatte
9
HENNING NYEKJÆR APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
6,5
(5,4)
Resultat før skat
1,0
(-0,3)
Egenkapital
0,6
(-0,2)
Antal ansatte
8
HORNBÆK BAGERI, RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,9
(11,3)
Resultat før skat
1,3
(0,9)
Egenkapital
5,1
(4,0)
Antal ansatte
28

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

-1,2
30,1
11

(-1,4)
(31,0)

3,8
7,2
47

(2,5)
(6,5)

HR-INDUSTRIES A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
49,8
(62,3)
Resultat før skat
2,6
(3,2)
Egenkapital
6,0
(6,4)
Antal ansatte
100

JOHN DREJER, LÅSE- OG SIKRING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,9
(3,7)
Resultat før skat
1,4
(0,7)
Egenkapital
4,0
(2,4)
Antal ansatte
5

INFO-TERIA GUDENÅ ØST APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,7
(3,6)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,0
(0,0)
Antal ansatte
5

JYSK BLIK & VVS APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
8,6
(7,0)
Resultat før skat
0,0
(1,4)
Egenkapital
1,5
(1,5)
Antal ansatte
18

INTERFJORD RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,7
(6,7)
Resultat før skat
3,3
(1,7)
Egenkapital
3,3
(2,0)
Antal ansatte
13

JYSK VIN APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,6
(6,8)
Resultat før skat
5,5
(2,9)
Egenkapital
5,5
(3,8)
Antal ansatte
7

J.H. STÅLINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
13,6
(10,2)
Resultat før skat
0,2
(-1,4)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
26

KIM SVENDSEN,
739 GUDENÅCENTRET APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,3
(3,7)
Resultat før skat
1,3
(0,7)
Egenkapital
1,3
(1,2)
Antal ansatte
7

JAGT- OG FISKERIMAGASINET.
RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
1,4
(0,5)
Resultat før skat
-0,3
(-1,1)
Egenkapital
3,2
(-0,5)
Antal ansatte
5
JAKOB JØRGENSEN, 962 RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,1
(3,7)
Resultat før skat
0,6
(0,2)
Egenkapital
2,1
(1,7)
Antal ansatte
8
JBN ANLÆG APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,0
(0,0)
Resultat før skat
1,8
(0,0)
Egenkapital
1,7
(0,0)
Antal ansatte
5
JEANNE D ARC LIVING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,5
(6,9)
Resultat før skat
0,0
(-2,8)
Egenkapital
0,1
(0,7)
Antal ansatte
18
JEBA APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,5
(2,6)
Resultat før skat
0,7
(0,4)
Egenkapital
1,6
(1,2)
Antal ansatte
5
JENS-PETER SØRENSEN,
716 LANGÅ APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,9
(4,2)
Resultat før skat
1,7
(1,2)
Egenkapital
2,8
(1,6)
Antal ansatte
8

HORNBÆK PLASTINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
25,2
(21,8)
Resultat før skat
7,8
(6,4)
Egenkapital
23,7
(22,6)
Antal ansatte
35

JESPER STENBERG,
760 DRONNINGBORG APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,0
(3,8)
Resultat før skat
0,8
(0,2)
Egenkapital
1,0
(0,4)
Antal ansatte
8

HOTEL KRONJYLLAND A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,6
(6,6)

JOHN DREJER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
20,1
(22,2)
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Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

KOSAN CRISPLANT A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
67,6
(97,7)
Resultat før skat
28,2
(48,0)
Egenkapital
248,7
(237,0)
Antal ansatte
131
LARS CHRISTENSEN,
943 KRISTRUP APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,4
(3,1)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
1,0
(0,7)
Antal ansatte
7
LIMO LABELS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
107,0
(92,0)
Resultat før skat
24,5
(10,2)
Egenkapital
43,8
(32,8)
Antal ansatte
133
LIS ANN APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,4
(2,4)
Resultat før skat
-0,1
(-0,3)
Egenkapital
1,0
(1,1)
Antal ansatte
7
LITO TRYK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,2
(9,2)
Resultat før skat
2,0
(0,9)
Egenkapital
4,7
(3,4)
Antal ansatte
17
LOEVSCHALL A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
18,6
(22,4)
Resultat før skat
5,4
(9,1)
Egenkapital
9,8
(8,4)
Antal ansatte
17
LSS ETIKETTERING A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
24,7
(27,7)
Resultat før skat
1,6
(3,0)
Egenkapital
14,5
(13,2)
Antal ansatte
40
LYKKE SMEDEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,4
(11,9)
Resultat før skat
3,8
(4,9)

Egenkapital
Antal ansatte

26,5
18

(23,6)

MALER KELD APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,0
(2,1)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
7
MALERFIRMAET KUSK & SØN A/S*
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
1,7
(1,6)
Resultat før skat
-0,0
(-0,4)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
7
MARETTI TRÆGULVE APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,7
(5,7)
Resultat før skat
1,0
(1,5)
Egenkapital
3,1
(2,3)
Antal ansatte
7
MASTER BOWL APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,6
(2,8)
Resultat før skat
-0,5
(0,1)
Egenkapital
0,6
(1,0)
Antal ansatte
7
MELDGAARD & LARSEN APS
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(3,4)
Resultat før skat
-0,4
(1,0)
Egenkapital
-0,3
(0,9)
Antal ansatte
5
MELDGAARD & LARSEN BILER APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,1
(0,0)
Resultat før skat
-0,3
(0,0)
Egenkapital
-0,2
(0,0)
Antal ansatte
5
MELLERUP TØMRER- OG
ENTREPRENØRFORRETNING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,6
(3,6)
Resultat før skat
1,8
(-1,4)
Egenkapital
2,6
(1,0)
Antal ansatte
11
MH BYG APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,0
(1,9)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,5)
Antal ansatte
7
MUNCK KRANER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,4
(4,4)
Resultat før skat
-0,7
(-0,1)
Egenkapital
0,9
(1,4)
Antal ansatte
7
MURERFIRMA NIELS BUGGE APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,9
(10,3)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
3,0
(2,8)
Antal ansatte
22
NAMADI CARE APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,9
(4,4)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
1,2
(1,0)
Antal ansatte
10
NORDIC SHOPSOLUTIONS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
7,3
(4,4)
Resultat før skat
0,6
(-1,9)
Egenkapital
0,5
(0,1)
Antal ansatte
13

Ajour

21

NORDIC WASTE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
15,3
(7,6)
Resultat før skat
9,8
(3,9)
Egenkapital
8,7
(3,1)
Antal ansatte
9
NORDICON A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,0
(3,7)
Resultat før skat
1,9
(0,7)
Egenkapital
1,1
(-0,4)
Antal ansatte
8
OTG-CANI DENMARK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,0
(4,6)
Resultat før skat
0,7
(0,6)
Egenkapital
5,4
(8,0)
Antal ansatte
6
PEDER BAK, 738 RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,2
(3,0)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
6
PEDERSEN & NIELSEN
AUTOMOBILFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
124,7
(124,2)
Resultat før skat
10,6
(5,0)
Egenkapital
68,0
(59,8)
Antal ansatte
237

PROVINSFORLAGET MILJØKALEN
DERE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,1
(7,0)
Resultat før skat
0,5
(-0,5)
Egenkapital
2,5
(2,1)
Antal ansatte
8
RANDERS KEMISKE INDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,8
(7,8)
Resultat før skat
5,8
(3,4)
Egenkapital
8,2
(6,4)
Antal ansatte
10
RANDERS KØD ENGROS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
16,9
(18,8)
Resultat før skat
3,7
(3,0)
Egenkapital
7,6
(4,8)
Antal ansatte
29
RANDERS MASKIN- OG
TANDHJULSFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
17,3
(25,1)
Resultat før skat
-4,3
(1,2)
Egenkapital
22,2
(25,5)
Antal ansatte
38
RANDERS MASKINFABRIK A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
13,5
(12,1)
Resultat før skat
1,4
(0,7)
Egenkapital
6,0
(5,2)
Antal ansatte
23

PER MICHAEL HANSEN,
855 HELSTED APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,9
(5,3)
Resultat før skat
1,8
(0,8)
Egenkapital
2,0
(1,6)
Antal ansatte
9

RANDERS MATERIEL SERVICE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,9
(2,9)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
1,9
(1,6)
Antal ansatte
5

PH FLASKER APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,8
(0,0)
Resultat før skat
0,6
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,0)
Antal ansatte
9

RANDERS NY DYREHOSPITAL APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,8
(4,4)
Resultat før skat
0,8
(0,4)
Egenkapital
1,5
(0,9)
Antal ansatte
24

PL-SERVICE MIDTJYLLAND APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,9
(3,4)
Resultat før skat
1,0
(0,7)
Egenkapital
0,7
(1,2)
Antal ansatte
7

RANDERS REB INTERNATIONAL A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
25,9
(27,8)
Resultat før skat
20,3
(23,4)
Egenkapital
96,1
(79,5)
Antal ansatte
14

PLANTETORVET.DK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
13,2
(5,0)
Resultat før skat
4,5
(-0,7)
Egenkapital
5,4
(1,3)
Antal ansatte
18

RANDERS TEKNISKE FORRETNING
A/S, RANDERS
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
9,9
(10,6)
Resultat før skat
2,0
(2,6)
Egenkapital
13,6
(12,7)
Antal ansatte
14

PM SALON GROUP A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
25,4
(23,4)
Resultat før skat
-3,3
(-4,0)
Egenkapital
2,7
(0,2)
Antal ansatte
124
PRO INDUSTRIES APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,8
(2,3)
Resultat før skat
0,9
(0,5)
Egenkapital
1,6
(1,1)
Antal ansatte
5
PROMAX INDUSTRIES APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
14,0
(18,2)
Resultat før skat
6,5
(13,5)
Egenkapital
32,0
(32,0)
Antal ansatte
12

22
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RANDI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
13,1
(11,9)
Resultat før skat
2,8
(2,0)
Egenkapital
42,5
(40,4)
Antal ansatte
19
REVISIONSFIRMAET OLE VESTER
GAARD, STATSAUTORISERET REVI
SIONSAKTIESELSKAB
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,0
(9,8)
Resultat før skat
2,3
(1,4)
Egenkapital
3,2
(2,4)
Antal ansatte
17
RHANDERS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,2
(5,7)
Resultat før skat
-0,5
(0,8)
Egenkapital
1,4
(1,7)

Antal ansatte

11

SAMSON APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
10,5
(9,1)
Resultat før skat
5,3
(4,3)
Egenkapital
5,3
(4,5)
Antal ansatte
10
SCAN AUTO & DYBBROE GROUP
A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
13,6
(13,2)
Resultat før skat
3,3
(1,5)
Egenkapital
7,4
(5,9)
Antal ansatte
18
SCHMELTZ APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,4
(4,5)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
1,0
(0,9)
Antal ansatte
7
SIGNE HOLST, 442 RANDERS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,2
(2,5)
Resultat før skat
0,6
(0,4)
Egenkapital
1,1
(0,6)
Antal ansatte
10
SKOUSEN RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 31-10-2020
Bruttofortjeneste
3,2
(1,6)
Resultat før skat
0,8
(-0,1)
Egenkapital
2,3
(1,7)
Antal ansatte
6
SPARMASAN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,4
(2,6)
Resultat før skat
7,4
(-0,5)
Egenkapital
2,2
(0,4)
Antal ansatte
9
SVANE GLAS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
17,9
(17,0)
Resultat før skat
1,4
(1,6)
Egenkapital
5,5
(5,5)
Antal ansatte
33
SVANE KØKKENET RANDERS A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,7
(0,0)
Resultat før skat
0,7
(0,0)
Egenkapital
0,9
(0,0)
Antal ansatte
15
SØREN RIEMENSCHNEIDER, 878
ROMALT APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,0
(3,5)
Resultat før skat
0,9
(0,4)
Egenkapital
1,1
(0,7)
Antal ansatte
7
SØSTRØM A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
17,5
(13,8)
Resultat før skat
3,8
(1,2)
Egenkapital
7,0
(4,3)
Antal ansatte
29
TANDLÆGEHUSET I LANGÅ APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,5
(3,4)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
-0,4
(-0,4)
Antal ansatte
6
TANDLÆGERNE SPENTRUP APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
7,2
(7,0)
Resultat før skat
0,5
(-0,4)
Egenkapital
-0,3
(-0,7)
Antal ansatte
11

TAULBORG BYG APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,8
(5,5)
Resultat før skat
0,0
(-0,3)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
14
TAULBORG VVS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,8
(3,8)
Resultat før skat
0,4
(0,7)
Egenkapital
2,3
(2,0)
Antal ansatte
9
TEAM SVANHOLM APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,9
(2,3)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
4,7
(4,3)
Antal ansatte
5
TOPPAC A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
33,0
(30,8)
Resultat før skat
11,7
(12,2)
Egenkapital
16,7
(17,6)
Antal ansatte
31
TROELS POULSEN,
782 HORNBÆK APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,0
(4,8)
Resultat før skat
1,8
(1,0)
Egenkapital
1,9
(1,3)
Antal ansatte
8
TRÆ & STÅLDESIGN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,0
(3,0)
Resultat før skat
1,2
(1,1)
Egenkapital
4,3
(3,5)
Antal ansatte
5
TØMRERFIRMAET
PEDER HANSEN A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,0
(2,6)
Resultat før skat
0,8
(0,6)
Egenkapital
2,0
(1,8)
Antal ansatte
8
UNI-TEK A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
9,9
(9,6)
Resultat før skat
1,0
(1,4)
Egenkapital
4,8
(5,0)
Antal ansatte
16
VAGN LARSEN, RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,6
(1,3)
Resultat før skat
-0,7
(0,4)
Egenkapital
4,3
(4,9)
Antal ansatte
7
VINTHER OG LASSEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
25,7
(27,0)
Resultat før skat
4,5
(2,6)
Egenkapital
8,7
(6,7)
Antal ansatte
55
VOGNSEN. RÅDGIVENDE
INGENIØRER A/S
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
10,6
(11,0)
Resultat før skat
1,5
(1,7)
Egenkapital
2,0
(2,1)
Antal ansatte
15
WOOD STEP A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,8
(15,0)
Resultat før skat
2,5
(5,7)
Egenkapital
6,2
(7,7)
Antal ansatte
27
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En næsten fordobling af bruttofortjenesten
gav mere end tredobling af resultatet – oven i
købet med stort set samme antal medarbej-

Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste 29,0 (15,3)
Resultat før skat

15,2

Egenkapital

22,3 (10,5)

Antal ansatte

21

Omsætning
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emballage kunne drage fordel
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en stor del af væksten
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af, at vi selv med stor vækst,
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styrke på 29 mand, kommed rigtig mange af vores
Årets resultat
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med
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store
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investeringer i nye maskiner,
ringer er nemlig noget, som
bedre arbejdsforhold og mere
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2016
2018
2016at2017
2017
2018 2019
2019 2020
2020
redt Pharma-Tech til
kunne
er eksperter i at producere
klare en stor vækst, så vil det,
emballage til primært fødevi har præsteret i 2020, ikke Balance
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tionen.
ifølge Morten blandt andet et
Derfor har
vores
gamle,
men
øget behov for pillekrukker la0
0
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020
også nye, kunder i 2016
et marked
vet af plastik. „En del af vores

Dækningsgrad
Overskudsgrad

d

0
0
0

0

TAL-VISNING
TAL-VISNING

Adm. direktør Morten Johansen, Pharma-Tech A/S

Rekordresultat hos Pharma-Tech A/S
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europæiske kunder udskifter
deres blisterpakninger til piller
og kosttilskud med vores
krukker. Det skyldes, at vores
PE krukker med PE låg er et
bedre miljømæssigt alternativ
end f.eks. PVC/Aluminiums
blisterpakninger. Men også
en øget efterspørgsel på
flasker til rengøring, sæbe og
hygiejne har medvirket til det
positive resultat.“
Morten forventer, at væksten
i både salg og indtjening vil
fortsætte: „Selvom det er
gået rigtig godt i 2020, så er
vi stadig meget små på det
europæiske marked. Markedet er gigantisk og voksende,
så vi forventer at holde de
gode takter i fremtiden.“
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Få tilsendt erhvervsmagasinet Randers Biz
direkte i din mailbox, allerede fredagen
inden det fysiske magasin udkommer.
Tilmeld dig på
www.randersbiz.dk
Du kan til enhver tid afmelde abonnementet igen.
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fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

tjent på sin
bolig i
2020

Dage

data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.
160

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,

Pressemeddelelser

der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om
150

boligmarkedet.
Vælg dato nedenfor, for at

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

Jan
2018

Jul
2018

Jan
2019

Randers

Område

Boligtype

Randers

Villa/Rækkehuse

hente pressemeddelelse om
Boligsidens Markedsindeks:

Jul
2019

Jan
2020

Jul
2020

Villa/Rækkehuse

Ændring måned

Ændring år

13,4%

-1,9%

Boligsiden.dk
Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm… Kilde:
Boligsidens
Markedsi…
Læs

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

seneste
pressemeddelelsen:

område, du dækker
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

130

vækstet på både privat- og
erhvervsområdet. Det er min
klare ambition at fortsætte
denne udvikling og videreføre
de positive takter, ligesom jeg
vil sikre en fortsat synlighed
i lokalsamfundet,“ fortæller
John G. Nielsen.

Februar
2021

Marts
2021

Kilde: Danmarks Statistik

Jesper Madsen er tiltrådt
som direktør i Zurface. Han er
uddannet ingeniør og kommer
med 15 års erfaring fra salg til
byggebranchen på såvel det
danske som på de udenlandske markeder og ser frem til
at stå i spidsen for Zurface
med fokus på en fortsat
udvikling af koncernen, og et
stadig større fokus på bæredygtighed og FNs verdensmål
som en del af konceptet.
„Når vi taler bæredygtighed,
500
er natursten et unikt produkt,
400er skabt af naturen
fordi det
og samtidig
er uorganisk. På
300
den måde skiller natursten
200
sig ud fra
alle andre produkter, der100
typisk er fremstillet
og sammensat af forskellige
0
materialer
og komponenter.
Derfor har natursten et stort
potentiale, når vi taler bæredygtige løsninger til byggeriet
i den grønne omstilling,“ siger
Jesper Madsen.
Spar Nord Randers

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

6
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4
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Sven Lauridsen er tiltrådt som
erhvervskundechef hos John
Frandsen Erhverv. Han
kommer fra en stilling som
afdelingschef for en anden
mægler i Randers, og har 18
års erfaring fra branchen.
„Jeg glæder mig meget til
at komme i gang og har allerede mødt mine kollegaer
i Randers. Jeg kender John
Frandsens medarbejdere gennem mange år og ved, at det
er nogle meget kompetente
og resultatorienterede mennesker, med et stærkt netværk
indenfor det jyske erhvervsliv.
Det tiltaler mig også, at John
Frandsen er en selvstændig
mægler, hvor der er frihed til
at finde den rette løsning for
kunder og samarbejdspartnere,“ siger Sven Lauridsen.

fire år siddet i direktionen
i Frode Laursen. Forud for
dette var han gennem 12 år
adm. dir. i Skanol A/S, som er
delvist ejet af Frode Laursen
koncernen.
Djurslands Bank A/S
Ejner Søby er valgt som ny
formand i Djurslands Bank.
Ejner er finanschef hos
Danish Crown A/S og han har
været medlem af bankens
bestyrelse siden 2009 og
næstformand siden 2016.
Han har afløst advokat Peter
Zacher Sørensen, der efter
fem år på posten, har ønsket
at fratræde.
Som ny næstformand er
Mikael Lykke Sørensen,
indehaver af ejendoms
mæglerfirmaet Nybolig
Jeppesen & Sørensen, valgt.
Han har siden 2008 været
medlem af bestyrelsen.
Til bankens tre bestyrelses
udvalg blev følgende valgt
som formænd: Revisions
udvalget: adm. dir., statsautoriseret revisor Klaus Skovsen
og Risikoudvalget: Vice
President Bente Østergaard
Høg. I Nominerings- og aflønningsudvalget er det fastlagt i
udvalgets kommisorie, at formanden for bestyrelsen også
er formand for dette udvalg.
KA – Kristelig
Arbejdsgiverforening

Frode Laursen A/S

2
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0
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Kilde: Danmarks Statistik

De tilgængelige data for
hhv. erklærede konkurser
og bruttoledighed giver
pga. Covid-19 ikke nødvendigvis et retvisende billede
af perioden.
Tallene kan være undervurderede og det reelle
niveau er meget usikkert.
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John G. Nielsen (52) er tiltrådt
som direktør i Spar Nord Randers, hvor han fremover skal
styrke banken som en synlig
markedsledende aktør i området og samtidig sikre den
fortsatte positive udvikling.
Han kommer fra en stilling
samme sted som souschef,
og han afløser Torben Larsen
på posten.
„Siden 2007, hvor vi åbnede
afdelingen, har vi oplevet en
positiv udvikling, hvor vi er

Logistik- og transportvirksomheden Frode Laursens ejer
Thorkil Andersen har overladt
rollen som adm. dir. til Thomas Corneliussen (55). Han er
uddannet HD i Logistik, har en
bred baggrund indenfor logistik og transport i Danmark og
udlandet, og har de seneste

René Nord Hansen (45) er tiltrådt som politisk chefkonsulent i KA, som han i forvejen
har udført politisk arbejde for.
Han er tidligere folketingskandidat for de konservative
og har afløst Claus Bunk på
posten. Renés primære opgave bliver at kæmpe for KAs
dagsorden samt bidrage til en
god dialog med politikere og
andre samarbejdspartnere.
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„Jeg glæder mig utrolig
meget til at blive en del af KA,
der arbejder benhårdt for at
give små og mellemstore virksomheder frie og fair forhold,
og som arbejder for en velfærd, der bygger på muligheder frem for begrænsninger,“
siger René Nord Hansen.

i samarbejde med en regional
arbejdsgruppe,“ fortæller
Thomas Bjerre.

ildsjæle, som jeg glæder mig
meget til at arbejde sammen
med,“ siger Søren Lunde.
Randers Kommune

sundhed, på fritidsmuligheder
og på at samtænke de to for
at styrke den enkelte borgers
livskvalitet. Det glæder jeg
mig meget til at blive en del
af,“ siger Thomas Krarup.

Regionshospitalet Randers

Thomas Abramovitz Bjerre
(46) er, efter at have været
konstitueret i jobbet siden
efteråret 2020, tiltrådt som
ledende overlæge i Røntgen
og Skanning på Regionshospitalet Randers.
„Jeg glæder mig til at videre
udvikle afdelingen. Noget
af det, som vil fylde meget
i den kommende tid, er
arbejdet med at indkøbe to
nye CT-skannere til hospitalet

Søren Lunde (39) tiltræder til
august som ledende overlæge
til Kvindesygdomme og Fødsler. Han kommer fra en stilling
som afdelingslæge og klinisk
lektor ved Gynækologisk
Obstetrisk afdeling på Aalborg
Universitetshospital, hvor han
har arbejdet med gynækologisk kræftkirurgi. Regionshospitalet Randers er ikke
ukendt for den nye ledende
overlæge, idet han har taget
en del af sin speciallæge
uddannelse på hospitalet.
„Jeg husker Randers som et
fantastisk sted, og jeg fik et
enormt fagligt udbytte med.
Og det er et sted med meget
dedikerede mennesker og

Thomas Krarup (45) er tiltrådt
som direktør for sundheds-,
fritids- og omsorgsområdet.
Han har erfaring som rådmand for Ældre- og Handicap
i Aalborg Kommune fra 20142017 og direktør for Vækst- og
Udviklingsforvaltningen i
Jammerbugt Kommune siden
2018. Thomas er uddannet
cand.scient.pol.
„Randers Kommune forstår
i den grad at se muligheder.
Det er også en ambitiøs kommune, som har en klar retning
og vil skabe lige præcis den
kommune, man politisk prioriterer. Der er fokus på at skabe
rammerne for det gode liv, på

PERSONDATA OG GDPR – DET ER STADIG VIGTIGT
Det er snart tre år siden at persondataforordningen trådte i kraft og GDPR var på læberne i alle
virksomheder. Der blev brugt mange ressourcer
på at få styr på data.
Men spørgsmålet er, om fokus på rigtig hånd
tering af virksomhedens data er forsvundet i
takt med, at det generelle fokus på GDPR er
forsvundet. Hvordan ser det ud i din virksomhed?
Vigtigheden af, at der er styr på data, og evt.
datalæk er ikke blevet mindre tværtimod. Og
er der ikke styr på det, kan det være forbundet
med stor bødestraf for virksomheden.
En sag fra Østjylland har vist, at selv om
virksomhederne tror, der er styr på alt, kan der
opstå problemer.
I en sag der netop er afgjort ved byretten i
A arhus, blev en virksomhed idømt en bøde
på kr. 100.000 for have opbevaret omkring
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Tove Tranæs Voss er tiltrådt som leder af Randers
Sundhedscenter. Hun er
uddannet sygeplejerske og
antropolog med speciale
i sundhedspædagogik, og
kommer fra en stilling som
leder af sundhedscenteret i
Skanderborg.
„De mange kompetencer
i Randers Sundhedscenter
giver et solidt fundament af
høj kvalitet, når vi skal videre
udvikle de gode sundheds
tilbud for borgerne,“ siger
Tove.

KLUMME – ADVOKAT

350.000 personoplysninger i længere tid end
nødvendigt i et udgået IT-system.
Datatilsynet havde indstillet til en bøde på
1.500.000 kr. Baggrunden for rettens milde
bedømmelse af overtrædelsen var bl.a., at det
var begået uagtsomt, og at der var tale om en
forglemmelse. Samtidig var der ikke tale om
følsomme oplysninger.
Samtidig med kunne virksomheden dokumentere, at de havde implementeret procedurer og
politikker omkring GDPR generelt i virksomheden.
Selv om virksomheden i denne sag fik en bøde,
der var markant lavere en datatilsynet havde
indstillet, viser dommen stadig, at det kan være
meget dyrt, hvis der ikke er styr på persondata.
Vi anbefaler, at alle virksomheder årligt får lavet
en gennemgang af sin datahåndtering.
Advokat Mette Haase Lindhardt
Lars Schou GDPR rådgiver

Mette Haase Lindhardt,
advokat (L) og partner i Lindhardt
Steffensen Advokater A/S og
Lars Schou, GDPR rådgiver,
HR Company

Ajour
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Connected Wind Services
Denmark A/S
Energigiganten Vattenfall har
indgået en serviceaftale med
Connected Wind Services på
Djursland. Aftalen indebærer,
at Connected Wind Services
får det fulde ansvar for driften
af de 32 Siemens 2,3 MWmøller, der er ejet af Vattenfall
og fordelt på vindmølleparker i
Jylland, på Fyn og på Sjælland.
„Kontrakten med Vattenfall rykker os for alvor op i
superligaen blandt service
leverandører. Vi har tidligere
samarbejdet med Vattenfall
om nogle af deres mindre
vindmølleparker samt løst ad
hoc-opgaver, og vi er meget
stolte over at have landet
denne aftale med en af de
helt store spillere på markedet,“ siger Kent Hougaard,
administrerende direktør i
Connected Wind Services
Denmark.
Regionshospitalet Randers
Yngre Danske Akutmedicineres uddannelsespris er i år
gået til Dea Kehler, der er ud-

dannelsesansvarlig overlæge
i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers. Siden hun
blev uddannelsesansvarlig
overlæge på Regionshospitalet i november 2019, har hun
arbejdet hårdt for at løfte uddannelseskvaliteten og på at
udvikle de tilbud, afdelingen
har til yngre læger.
„Jeg anede ikke, at de havde
gjort det, men jeg blev virkelig
glad, for det er mit hjerteblod
at skabe et godt uddannelses
miljø, de kan udvikle sig i.
Det, at alle mine unge læger
har nomineret mig, er den
største anerkendelse, jeg
kan få, for det er dem, det
hele handler om,“ siger Dea
Kehler.
Houlberg & Wittrup
Pedersen & Nielsen har købt
bilhuset Houlberg & Wittrup
af Jesper Møller. De ca. 40
medarbejdere i Randersafdelingen på Ørneborgvej flyttes
på sigt til Pedersen & Nielsens domicil på Ribevej, mens
Auningafdelingen forbliver på
den nuværende adresse.

Nye selskaber
Cvr nr
42335215
42334685
42329223
42328847
42327441
42326445
42326348
42325120
42324892
42321842
42321761
42318531
42309044
42308641
42304107
42302724
42297593
42291706
42291692
42287571
42286672
42269492
42269387
42269158
42266531
42266027
42264490
42261645
42253464
42252875
42251593
42250902
42242306
42239453
42237027
42233471
42231975
42230413
42228974
42219940
42219193
42217670
42209686
42204838
42202266
42186287
42186279
42177296
42174432
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Selskabsnavn
Reg.dato
Tømrerfirmaet CC ApS...................................26.04.2021
Haslund, Randers ApS...................................26.04.2021
Tømrer og Snedkermester Niki Sørensen ApS...23.04.2021
JSC Service og Maskinudlejning ApS...........23.04.2021
North Film ApS............................................... 22.04.2021
Gl. Viborgvej 249 ApS.................................... 22.04.2021
Dansk Kedelservice ApS................................ 22.04.2021
KVIST & HARBOE ApS.................................. 22.04.2021
Glud ApS........................................................ 22.04.2021
Jacob Kvist ApS............................................. 21.04.2021
A1 Properties ApS.......................................... 21.04.2021
Den Lille Græske ApS.................................... 20.04.2021
RMS BILER ApS............................................. 16.04.2021
WANTED GARAGE ApS................................ 16.04.2021
Thomsen Handel & Finans ApS..................... 15.04.2021
Det lille fede selskab ApS.............................. 14.04.2021
Operaen Randers ApS................................... 13.04.2021
Klima Partner ApS.......................................... 11.04.2021
Midtjysk Byg og Montage ApS...................... 11.04.2021
Sara Hus ApS.................................................09.04.2021
L&A-SYD ApS................................................09.04.2021
BVS Varmeservice ApS.................................. 31.03.2021
Business Help Team ApS.............................. 31.03.2021
Knejsted Børnehus ApS................................. 31.03.2021
KarnevalSneakers ApS...................................30.03.2021
handelsselskabet 2305 ApS..........................30.03.2021
Danish Prime Pork ApS..................................30.03.2021
Østjysk Ønskebolig ApS................................ 29.03.2021
LH Clean-Tech & Service ApS....................... 25.03.2021
PadelBox Køge ApS....................................... 25.03.2021
Design Cykler Randers ApS........................... 25.03.2021
ejendomsselskabet østergade 2021 ApS..... 25.03.2021
Formula Swiss Medic ApS............................23.03.2021
Displays.Nu ApS............................................ 22.03.2021
Stig Rasmussen Agro ApS............................. 22.03.2021
AutoB ApS...................................................... 19.03.2021
Wellwater ApS............................................... 19.03.2021
Ø. Velling Smede & VVS ApS........................ 18.03.2021
Dam Udlejning ApS........................................ 18.03.2021
saksepigen.dk ApS........................................ 16.03.2021
Træneriet ApS................................................ 16.03.2021
Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering ApS.15.03.2021
VesterKjær Auto ApS..................................... 12.03.2021
Klinik Noél ApS............................................... 11.03.2021
Eggersgaard Danmark ApS............................ 10.03.2021
Brdr. Rask ApS...............................................05.03.2021
Pool i Haven ApS............................................05.03.2021
JR Entreprise ApS..........................................03.03.2021
Seccoes ApS.................................................. 02.03.2021

Ajour

42173290
42164941
42163538
42162922
42158518
42150088
42143162
42141763
42136875
42134708
42122025
42117633
42114804
42112593
42105368
42104698
42102288
42089842
42089745

LokalBolig
Statsautoriserede jendomsmægler Kathrine Fisker (42)
har åbnet ejendomsmæglerforretningen LokalBolig i den
såkaldte Nellemannbygning.
Hun kommer fra en stilling
som erhvervsrådgiver i Djurslands Bank i Randers, men
har tidligere fungeret som
ejendomsmægler i byen.
CirkulærPlay
Genanvendelsesprojekt CirkulærPlay, der blandt andet har
Regionshospitalet Randers og
Dansk Affaldsminimering ApS
som partnere, er nomineret til
Plastprisen 2021.
CirkulærPlay er et projekt, hvor
byggeelementerne i lege
pladser bl.a. er produceret af
genanvendt plast fra hospitaler
i Region Midtjylland.
Projektet er en showcase
i, hvordan man arbejder i
partnerskaber, og sammenhængskraften mellem offentlig
og privat samarbejde. Det
viser vejen for, hvordan vi i
Danmark konkret kan fremme
genanvendelsen af postconsu-

Jans Tagrenovering ApS................................ 02.03.2021
PC Development ApS.................................... 26.02.2021
FRIOTEK Installation og Varmeteknik ApS.... 26.02.2021
Medi-Voyages ApS........................................ 26.02.2021
HDV 5A ApS................................................... 25.02.2021
BeeOrganic ApS............................................. 23.02.2021
Maxi Rengøring ApS...................................... 19.02.2021
Trading 4U ApS.............................................. 19.02.2021
Alkertech ApS.................................................17.02.2021
CTS Service ApS.............................................17.02.2021
Star Freight ApS............................................. 12.02.2021
Flodgaard Nyvang ApS...................................11.02.2021
CM Sites ApS..................................................11.02.2021
UniAuktion ApS.............................................. 10.02.2021
Radikal Health Nordic ApS............................. 09.02.2021
Paper Plane Design ApS................................ 09.02.2021
SH Trading ApS.............................................. 08.02.2021
Scandia Ekspressen ApS............................... 04.02.2021
EKO-FILTERS ApS......................................... 04.02.2021

Selskabsændringer
40399925
72272528
37802204
39267969
40345590
39276003
37518417
40184481
40314563
33774575
36936657
29790094
28098103
40447903
37466395
37853607
38559486
38689827
33159188
27507654
40276998
41507667
40534059
39879794
40179909
30832191
29415145
32261124
38767941

ECOM IVS...........................................................25.04.2021 2)
JENS OLESEN ApS............................................. 22.04.2021 1)
Qhuse IVS............................................................20.04.2021 4)
Green Playmakers IVS........................................20.04.2021 4)
Anns Bed&Breakfast & Service IVS...................20.04.2021 4)
Barreca Imp/Exp IVS...........................................20.04.2021 3)
Selskabet af 9. marts 2016 IVS.......................... 20.04.2021 1)
Web-Consulting IVS............................................15.04.2021 3)
B.V. AUTO IVS..................................................... 15.04.2021 2)
Anpartsselskabet af 30.06.2011......................... 15.04.2021 2)
Søndergaard-Pedersen Consult IVS...................13.04.2021 0)
Drastrup MurFug ApS.........................................13.04.2021 0)
Selskabet af 25. august 2004 ApS.....................13.04.2021 0)
DK-G IVS..............................................................13.04.2021 0)
Østjysk Marketing IVS........................................06.04.2021 4)
af 37853607 IVS.................................................06.04.2021 4)
salon-1 ivs............................................................06.04.2021 4)
Fonia Randers ApS..............................................06.04.2021 4)
Srekam ApS.........................................................06.04.2021 4)
Anpartsselskabet betterfelt.com........................ 31.03.2021 4)
Flemmings Murerforretning IVS......................... 31.03.2021 4)
MIX BAR ApS......................................................24.03.2021 4)
JS Phone Repair IVS...........................................24.03.2021 4)
Murer Guldhammer IVS......................................24.03.2021 2)
123 Service ApS..................................................24.03.2021 2)
KAHORA ApS......................................................23.03.2021 0)
RANDERS AUTODELE ApS............................... 19.03.2021 3)
RBA SOFTWARE ApS........................................ 17.03.2021 4)
M. Schøler Automobiler ApS.............................. 17.03.2021 4)

40091009
32342353
38875485
37810797
39670232
32471218
39748681
40185003
39828634
40042806
38563092
40445447
32830188
39077396
40086196
28857942
38640771
27981194
37747181
39385333
40200541
38370170
38218034
39670240
40229329
39757753
40143955
35871640
29172374
33641230
37752010
39518627
39620014
38513281
40221638
36471948
40201408
38716107
38801929
40660089
19387771
40111492
33774575
40414703
39836432
39561190
37751596

mer plast ved at arbejde med
cirkulær økonomi.
Plasten bliver klargjort til
genanvendelse hos Dansk Affaldsminimering, hvorefter en
plaststøber producerer komponenter til Kompans legepladser. Den første legeplads, der
er produceret af genanvendt
hospitalsplast og andre former
for genanvendt plast, bliver
opstillet i løbet af sommeren i
Randers Kommune.
Der er i alt fem nominerede
kandidater, og det er Plastindustriens medlemmer der afgøre
valget 20. maj på Plastdagen.
UniAuktion ApS
Annette Munch Knudsen og
hendes datter og Gitte Bang
Knudsen har etableret auktionsvirksomheden UniAuktion
i Fårup. De har begge erfaring
fra branchen, og virksomheden gennemfører både fysisk
auktioner og onlineauktioner.
De opererer med en fast salærprocent, men har samtidig
indført et maksimalt total
beløb i salær.

Auto365 IVS........................................................ 17.03.2021 4)
GRL RANDERS A/S............................................ 17.03.2021 4)
M Teknik ApS...................................................... 17.03.2021 4)
Fibercon Komposit ApS...................................... 17.03.2021 2)
HIRX IVS.............................................................. 11.03.2021 2)
Danmarks Enneagramskole ApS........................ 10.03.2021 1)
GoBright ApS.......................................................09.03.2021 0)
Basses Transport ApS......................................... 07.03.2021 2)
ZIGMA ivs............................................................ 07.03.2021 2)
Mycargroup ApS.................................................06.03.2021 2)
Unik Konstruktion ApS........................................06.03.2021 2)
MK Rengøring IVS...............................................05.03.2021 4)
REKLAMEBOKS ApS..........................................04.03.2021 4)
Oliba IVS..............................................................03.03.2021 4)
Online Management Europe IVS........................03.03.2021 4)
BYGGEFIRMAET TØMREN I UDBYNEDER ApS.03.03.2021 4)
LN Graphic Arts IVS............................................03.03.2021 4)
NOBLE HORSE TRADING ApS..........................03.03.2021 4)
Noobob IVS.........................................................03.03.2021 4)
Suurland Solutions IVS........................................03.03.2021 4)
Rlrentreprenør IVS...............................................03.03.2021 4)
Ascensor IVS.......................................................03.03.2021 4)
Rent Fokus IVS....................................................03.03.2021 4)
Waid IVS..............................................................03.03.2021 2)
Mastropos ApS...................................................28.02.2021 2)
TFF Randers ivs...................................................28.02.2021 2)
Sovsen IVS..........................................................23.02.2021 0)
StoryWonders ApS.............................................23.02.2021 0)
ADAMANDTOM.COM ApS................................23.02.2021 0)
ROOM ApS..........................................................23.02.2021 3)
Restaurationsselskabet Randers ApS................ 22.02.2021 4)
Aarhus Entreprise ApS........................................ 21.02.2021 2)
H-Strøm IVS........................................................ 20.02.2021 2)
Byens Murer- og Betonfirma DK ApS................. 20.02.2021 2)
ZAMA ALMO IVS................................................ 20.02.2021 2)
HEW ApS............................................................. 20.02.2021 2)
Rapid international marketing IvS........................... 20.02.2021
Afv. 38716107 ApS............................................. 20.02.2021 2)
TGG DK IVS......................................................... 20.02.2021 2)
Fresh Habits ApS................................................ 20.02.2021 2)
LANDSBYKØKKENET ApS................................. 18.02.2021 3)
Byggeselskabet Sjælland af 23.10.2020 ApS.... 18.02.2021 2)
Anpartsselskabet af 30.06.2011.........................09.02.2021 0)
Toolrent ApS........................................................04.02.2021 0)
Fincap ApS..........................................................04.02.2021 2)
Busk Olsen IVS....................................................02.02.2021 3)
BlokBeton A/S..................................................... 02.02.2021 1)

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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SAMLER
OG NÅR INFRASTRUKTUR SPLIT TER
NÅR INFRASTRUKTUR

Den 8. april 2021 blev regeringens udspil til
Infrastrukturplan 2035 præsenteret. Og det
var ikke god læsning for randrusianerne. I
udspillet er der ikke lagt op til en udvidelse
af E45 helt til Randers N. Hvis udspillet
fastholdes, kan det få store konsekvenser
for virksomhederne i Kronjylland. Det kan
få en negativ effekt på virksomhedernes
konkurrenceevne herunder muligheden for
at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
Derfor er vi nødt til at stå sammen og få ændret udspillet, så vi får en udvidelse helt til
Randers N. Og vi står sammen. Lige nu er
mange gode kræfter i gang, og alle er enige
om, at der skal kæmpes. Sammenholdet
er intakt. Lad os håbe, at det kommer til at
gøre en forskel.
Helt anderledes forholder det sig til den
lokale diskussion om en Klimabro versus en
Østbro. Her tør man jo dårligt nok give sin
mening til kende. Det er helt fair, at der er
forskellige holdninger, opfattelser og ønsker.
Der skal også være plads til, at man stiller
spørgsmålstegn ved beslutningsgrundlaget,
som eksempelvis en samfundsøkonomisk
analyse. Men det bør gøres med respekt for
hinanden, og det bør gøres på en måde, så
man sammen forsøger at finde den bedste
løsning for Randers. Og så skal man huske
på, at byudvikling og infrastruktur ikke kun
handler om samfundsøkonomiske analyser i form af Teresa-modeller, intern rente,
nutidsværdi mm.
Man kan blive helt trist til mode, når man
følger med på Facebook. Hvis man tror, at
sociale medier er med til at nuancere en
debat om eksempelvis infrastruktur, skal
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man da bare følge med i den lokale debat
omkring Østbro versus Klimabro. Så kan
man godt blive i tvivl. Gad vide, hvor mange
der egentlig ved noget om emnet, og gad
vide hvor mange, der egentlig bare bruger
tiden på at høste egen anerkendelse og
respekt hos de mennesker, der mener det
samme som dem selv. Man kan da godt få
den tanke, at fokus for mange snarere er at
opbygge social kapital hos sine medsammensvorne fremfor et reelt ønske om at
skabe en positiv udvikling i Randers. Vi er
kommet derud nu, hvor grupperne beskylder hinanden for diverse mindre positive
motiver, og man trænger sig selv mere og
mere op i en krog.
Der er ingen tvivl om, at de to ekkokamre
mener, at de vil det bedste for Randers.
Men den manglende konstruktive dialog
ender i værste fald med, at Randers bliver
taber. Vi har rigtig meget at være stolte af i
Randers, men den situation vi er endt med
nu, er der ingen der bør være stolte af. Hvis
vi ikke lokalt kan blive enige, hvorfor skulle
Christiansborg så bruge tid på at lytte til to
ekkokamre, der ikke er i stand til, for Randers skyld, at stå sammen.
Vi må kunne gøre det bedre. Om ikke andet
så da for Randers’ skyld!

Direktør Jens Enevold Kristensen og
bestyrelsesformand Finn Møller, Erhverv
Randers

Klumme
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