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Med Nordicals
i dit netværk
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 nethinden,
når vi skal finde det gode match til vores
kunder. Vores stærke relationer giver fordele. For vores kunder, for vores netværk og
for os.
Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig videre med køb, salg eller leje.
ØSTERVOLD 42, 2. SAL • 8900 RANDERS C • 7020 3911 • 8900@NORDICALS.DK
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4 DANIEL FORFØLGER ALTID SINE MÅL
30-årige Daniel Bachmann gik fra et godt job, fast indtægt og sikkerhed som
toprytter hos Blue Hors Danmark og sprang ud som selvstændig. Han startede
egen stald på Kleppenhus i Ebeltoft, og i dag kunne den unge leder ikke forestille
sig at lave andet.

6 VI ER FØRST PÅ STEDET OG DE
SIDSTE DER GÅR
Når virksomheden Bigini bygger messer op, er det vigtigt at have en betroet
person på stedet fra materiellet bliver leveret, til messen er pakket ned igen. Især
i Sydeuropa og østen er det afgørende at være til stede hele tiden.
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8 BÆREDYGTIGHED SKAL LIGGE I
VIRKSOMHEDENS DNA
Hos Thortrans i Randers har man arbejdet med bæredygtighed længe før, det blev
et almindeligt begreb i erhvervslivet. I dag er transportvirksomheden i mål med
et energineutralt værksted og er næsten affaldsneutral. Men det er kun toppen
af isbjerget.

10 BOSSERNE & BILERNE
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MG-entusiaster fra Jylland og Fyn samledes for nyligt for at gennemføre et løb
fra Randers og rundt på Djursland.

12 TRAPPEN ER DET NYE SAMTALEKØKKEN
14 VI SKAL VÆRE 8 FREMME I SKOEN
16 JEG HAR ENDNU IKKE LAVET
ET BUDGET DER HOLDER
18 DE SKAL VIDE HVAD ET ARBEJDE ER
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20 VALGTE UDDANNELSE
FREM FOR FYRINGER
22 MAN SKAL SPRINGE OVER HVOR
GÆRDET ER LAVEST
Personprofil Jens Petri, Danish Salmon A/S [forsidefoto] Jens
Petri, der netop har solgt sin virksomhed, Wind Estate i Randers, er dybt
involveret i at udvikle lakseopdræt på land, og søger tilladelse til det i Grenaa. På
grund af sine ringe karakterer i gymnasiet er han blevet iværksætter.
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Professionel berider Daniel Bachmann, Bachmann Dressage ApS

30-årige Daniel Bachmann gik
fra et godt job, fast indtægt og
sikkerhed som toprytter hos Blue
Hors Danmark og sprang ud som
selvstændig. Han startede egen
stald på Kleppenhus i Ebeltoft, og
i dag kunne den unge leder ikke
forestille sig at lave andet.

Det var nok coronaens skyld, at
han kom på de tanker. Han gik fra
et stramt program med træning
hver eneste dag og store stævner
mindst to gange om måneden, til at
det hele blev sat på stand by på et
splitsekund.
„Jeg følte mig spærret inde og
blev rastløs Jeg var ved at gå amok.
Jeg er et meget målrettet menneske, der ikke kan fungere uden et
mål, så det var nu eller aldrig, hvis
jeg skulle gå selvstændig,“ fortæller
Daniel Bachmann, der er professionel berider.

der er en norsk landholdsrytter, os
og tilbød, at vi kunne leje os ind her
på Kleppenhus.“
Så familien tog ud for at kigge på
stedet.
„Der begyndte det hele at spire
i os, for man kan ikke få en bedre
beliggenhed, end det her.“

Han tog springet
Daniel er ikke kun et konkurrencemenneske, der gør alt for at nå sine
mål, han er også en handlingens
mand.
„Jeg besluttede mig for at tage
springet lørdag og gik ind til min
chef og sagde op mandag uden at
vide, hvad jeg helt præcist skulle,“
forklarer han og fortsætter: „Det
er helt tilfældigt, at jeg, min norske
kone Tiril og vores to børn havnede
her på Djursland. Blue Hors ligger i
Billund, og jeg regnede faktisk med,
vi skulle blive i Sydjylland, men så
kontaktede Cathrine Rasmussen,

JEG BESLUTTEDE MIG
FOR AT TAGE SPRINGET
LØRDAG OG GIK IND TIL
MIN CHEF OG SAGDE OP
MANDAG

DANIEL FORFØLGER
4

Iværksætteri
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Daniel er en passioneret rytter, der
Fra tre til 18 heste
har et stort talent, men helst ikke vil
og tre medarbejdere
indrømme, hvor dygtig han er. Han
Daniel møder i stalden klokken 7.00
erkender dog, at han har et godt
og rider til klokken 16.30. Han rider
navn i branchen.
på andres heste
„Jeg er meget
for at gøre dem
DE GODE DAGE ER SÅ
heldig. Jeg ville
gode til konkurMEGET SJOVERE, FORDI
ikke have kunnet
rencer, og så
bygge den her
underviser han. VI FØLER, VI SELV HAR
forretning op på
„Jeg var
så kort tid, hvis
nervøs og SKABT DET
jeg ikke havde
havde
det navn, jeg har. Jeg er jo bare en
ondt i maven over, om vi
almindelig dreng fra Hammel, hvor
overhovedet fik nogen
mine forældre stadig bor. Jeg satte
heste, da vi startede, men
mig et mål om at blive professionel
vi fik hurtigt tre heste, og
berider, da jeg var ti år gammel, og
nu har vi 18, vi har kunder
fra hele verden og tre ansatte. det har jeg nået, og det er svært,
særligt når man ikke er født ind i
Kunderne kommer fra
det.“
Tyskland, Holland,
Finland, Ungarn,
Tager altid den lange vej
Østrig og Norge,
Selvom det er ni måneder siden,
og jeg vil vove
han tog springet, har han stadig ikke
at påstå, at der
vænnet sig helt til livet som selvikke er noget
stændig.
sted i verden,
„Jeg har fået fast løn og har haft
hvor der er så
et sikkerhedsnet, siden jeg var 16
få heste, men
hvor de er på så år. Nu har jeg et meget stort ansvar overfor mine medarhøjt et niveau.“
bejdere, fordi jeg
Man kan
skal sørge
mærke, at

ALTID SINE
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for deres trivsel, men jeg har fået
det helt rigtige team, og vi ansætter
snart flere,“ forklarer han og fortsætter: „De gode dage er så meget
sjovere, fordi vi føler, vi selv har
skabt det. Derfor bliver jeg ved med
at være selvstændig, for det driver
mig. Mit råd til andre, der overvejer
det, er: gør det, følg dit hjerte og din
sunde fornuft.“
Næste mål for den unge leder er
at komme til OL.
„Det er det eneste mål, jeg mangler i min karriere, da OL blev aflyst
sidste år. Men jeg er sikker på, at
jeg nok skal nå det. Jeg tager altid
den lange vej, det betaler sig, og det
er også et råd, jeg vil give til andre.“
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

MÅL

Iværksætteri
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Ejer Ulrich Jung og lageransvarlig René Boe Ruby, Bigini
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Made in Randers
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VI ER FØRST PÅ STEDET OG DE

SIDSTE DER GÅR
Når virksomheden Bigini bygger messer op, er det vigtigt at
have en betroet person på stedet fra materiellet bliver leveret,
til messen er pakket ned igen. Især i Sydeuropa og østen er det
afgørende at være til stede hele tiden.
Bigini i Randers leverer færdige
messestande i ind- og udland, mest
for den danske bogbranche. Alt
efter kundens ønsker består virksomhedens service i alt fra en tom
stald til en fiks og færdig stand med
produkter, displays og forplejning, så
alt, udstilleren behøver selv at have
med, er en computer.
„Vi fremstiller selv aluminiumsrammerne til messestande. Det er
et meget fleksibelt, modulopbygget
system med belyste rubberbannere,
som vi kan skifte ud i løbet af en
messe. Vi har sammenlagt 4.000
kvadratmeter lagerhotel for vores
kunders stande og produkter fordelt
på tre adresser i landet,“ forklarer
Ulrich Jung, som ejer virksomheden
sammen med sin hustru, Connie.

pandemien sig også at komme med
og prikke. Skandinavien er som i
opgaver til dem.
Danmark, selv om Norge har nogle
„Ulrich har
meget komaltid været god
plekse toldregSØRG FOR AT HAVE
til at se muligler. Men i Italien
EN BETROET MAND
heder, og da der
og Sydeuropa er
skulle bygges
det mere laissez
PÅ STEDET. HAN SKAL
testcentre, så
faire. Her tager
han, at de i bund VÆRE DEN FØRSTE, DER
man ikke en
og grund er
KOMMER, OG DEN SIDSTE deadline særligt
bygget op som
alvorligt,“ forklaDER GÅR
en messestand.
rer Ulrich Jung.
Derfor begyndte
vi at levere testcentre og senere
Holder øje
vaccinecentre for regioner og primed udstyret
vate. De har fået samme løsning og
Han lægger stor vægt på at have et
samme service som messerne plenært forhold til sine kunder og samjer at få,“ fortæller René Boe Ruby.
arbejdspartnere, som består af speditører og en stor skare freelancere.
Norske toldregler komplekse
Nogle af dem kommer ligefrem med
For første gang siden 11. marts
til virksomhedens julefrokost. Hans
Leverede testcentre
2020 er det lykkedes at få en ordre
råd til andre, der vil eksportere til de
Coronapandemien fjernede fra
hjem, og det til den danske pavilsamme lande, som Bigini gør, er:
den ene dag
lon i Dubai ved
„Sørg for at have en betroet mand
til den anden
verdensudstilpå stedet. Han skal være den første,
I ITALIEN OG
hele eksistenslingen, som er
der kommer, og den sidste der går.
SYDEUROPA ER DET MERE fra 1. oktober
grundlaget for
I Sydeuropa, og særligt i Østen, er
virksomheden,
til 31. marts.
det vigtigt at have en til at holde
LAISSEZ FAIRE. HER TAGER Her står Bigini
da alle messer
øje med udstyret. Ellers er der ikke
blev aflyst og
for 28 messenoget udstyr til næste messe!“
MAN IKKE EN DEADLINE
har været det til
stande med i alt
nu. Derfor måtte SÆRLIGT ALVORLIGT
500 vekslende
Haakon Rønnow Petersen,
Ulrich Jung
udstillere fra
haakon@mercatus.dk
tænke i nye baner for at have et
Danmark. Ellers er det mest Europa,
levebrød. I begyndelsen var der
eksporten går til.
tømrerarbejde at få for ham og hans
„Der er stor forskel på de lande, vi
højre hånd, René Boe Ruby, hos
laver messer. I Tyskland er en aftale
nabovirksomheden, men så viste
en aftale og bliver holdt til punkt
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Medejer Lars Thomas Kristensen, Thortrans

BÆREDYGTIGHED SKAL LIGGE I
8

Bæredygtighed

VIR
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Hos Thortrans i Randers
har man arbejdet
med bæredygtighed
længe før, det blev et
almindeligt begreb i
erhvervslivet. I dag er
transportvirksomheden i
mål med et energineutralt
værksted og er næsten
affaldsneutral. Men det er
kun toppen af isbjerget.

Lars Thomas Kristensen ejer med sin bror,
ubetydelig mængde. Men det er nok til at
Henrik Michael Kristensen, Thortrans, som
identificere materialet. Vi lejer dem kun ud
har mere end 100 lastbiler på vejene dagog sælger dem ikke. De kan bruges cirka
ligt. Vel vidende, at hans virksomhed bru50 gange og smeltes om fem gange,“
ger „sindssygt meget
forklarer Lars Thomas
brændstof“, arbejder
Kristensen.
VORES
han ekstraordinært
LASTVOGNSVÆRKSTED
hårdt for at reducere
Ikke god nok til
klimaaftrykket.
at fortælle om det
ER 100 PROCENT
„90 procent af vores
Thortrans har et mål
ENERGINEUTRALT
dæk er regummierede,
om at blive 100 procent
og vi har en flexjobber
affaldsneutral og er
ansat udelukkende til at tjekke dæktryk for
tæt på at nå det mål ved sortering af affald
at mindske brændstofforbruget, og vores
til genanvendelse. På medarbejdersiden
lastvognsværksted er 100 procent energi
arbejder virksomheden også målrettet
neutralt. Mine medarbejdere syntes, jeg var med bæredygtighed og har blandt andet
kugleskør, da jeg anlagde det,“ husker Lars
vundet Randers Kommunes CSR-pris for
Thomas Kristensen.
samfundsansvar og bæredygtighed.
Selv om virksomheden har to elektriske
„Vi samarbejder med kommunen om
personbiler tror han ikke på, at lastbilerne
aktivering og flexjobs. Vi har stiftet en fond,
vil blive eldrevne foreløder driver Finderiet,
bigt. Til gengæld er han
hvor 36 fleks- og skåne
VI HAR ARBEJDET
overbevist om, at Thorjobbere sælger ting fra
MED BÆREDYGTIGHED,
trans vil have lastbiler,
genbrugspladsen. Vi
der kører på brint om
FØR DET BLEV ET BEGREB. går nogle gange lidt for
fem år, og hos Thormeget op i bæredygtrans har de udviklet et
tighed,“ mener Lars
DET LIGGER I VORES DNA
system, der producerer
Thomas Kristensen.
brint. Han har også fokus på emballagen.
Thortrans, der næste år kan fejre
halvtredsårsjubilæum, oplever, at flere og
Genanvendelig plastpalle med sporstof
flere søger job, fordi de har hørt om de
„Vi bruger cirka 2.000 paller om måneden
bæredygtige tiltag i virksomheden. Også en
til kundernes varer fra vores lagerhotel. Vi
stor del af kunderne sætter pris på tiltagene
bygger paller og transportkasser af 100
og ønsker dokumentation for CO2-reduktiprocent genbrugstræ. Kunderne kan købe
oner, hvilket Lars Thomas Kristensen under
eller leje pallerne, og vi tager dem tilbage
fonden er ved at få lavet en platform til.
og genbruger dem. Overskudstræ hugger
„Transportbranchen bør være bedre til at
vi til haveflis og sælger,“ fortæller han.
fortælle om de gode tiltag rundt omkring.
Sammen med Ingo Walterscheid har han Vi er ikke selv for gode til at blære os med
stiftet en fond, Global Material and Asset
det. Vi har arbejdet med bæredygtighed,
Fund, som arbejder med genbrug af materi- før det blev et begreb. Det ligger i vores
aler. Her har han udviklet et genanvendeligt DNA. Jeg synes, at bæredygtighed er
mundbind af kun en plasttype og en plastik- bæredygtig, når det ligger i virksomhedens
palle, som indeholder et fluorescerende
DNA,“ runder Lars Thomas Kristensen af.
sporstof, der gør det muligt at identificere
plasttypen, så pallen kan smeltes om.
Haakon Rønnow Petersen,
„Der er mindre end 3 ppm, altså milhaakon@mercatus.dk
liontedele, sporstof i, så det er en helt

KSOMHEDENS DNA
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Siden 1988 har løbet fundet sted hvert
andet år den første lørdag i Randers
ugen, og på grund af Corona blev
2020-udgaven først gennemført i år.
Hvor mange bosser, der sidder bag
rattet i de meget smukke og velholdte
sportsvogne, alle af mærket MG, er
uvist, men lidt boss må man dog føle
sig som, når man sidder bag rattet i en
af de herlige, engelske køretøjer.
I år var 52 biler tilmeldt løbet, der
havde start fra Memphis Mansion i
Randers.
Med et minuts mellemrum sender
Finn Elsøe Gravesen en MG af sted.
Den ene prægtigere end den anden,
stort set alle med kalechen slået ned,
for vejret er lunt og solrigt. Helt perfekt
til et arrangement af den her slags. Som
arrangør er Finn ildsjælen bag løbet, der
havde 30-års jubilæum i 2018.
Rundt på Djursland
„Jeg er besat af gamle engelske biler.
Især MG. Jeg købte den første MG i
1980 og har haft MG siden. I dag er der
tre englændere i „stalden“, 2 MG`er og
en Austin-Healey Sprite, som også bli-

10

Bilen & Bossen

ver kaldt Frogeye på grund af lygterne.
Den deltager sammen med de andre to
i dag, da undervognen er den samme
som MG Midget og den derfor er godkendt til alle MG-klubmesterskabsløb,“
fortæller han.
Sammen med sin datter Katrin, sønnen Patrick og veninden Mitta har han
været i gang med at forberede løbet de
seneste måneder.
Ved check-in sidder Finns søster,
Ann og hendes veninde Helle, som
registrerer deltagerne og sætter dem på
den første opgave ved post 1: At stable
10 møtrikker lodret udelukkende ved
brug af en skruetrækker. De fem andre
poster ligger på ruten, som strækker sig
ud på Djursland og tilbage til Bones lige
ved siden af Memphis Mansion.
Da det er 2020-udgaven af løbet, der
blev holdt i år, er det muligt, at der allerede skal være MG Randersløb til næste
år, hvilket dog ikke er fastlagt endnu.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk

BOSSERNE
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& BILERNE
MG-entusiaster fra Jylland og Fyn
samledes for nyligt for at gennemføre et
løb fra Randers og rundt på Djursland.

Austin-Healey Sprite „Frogeye“
Købt for 12 år siden
Hjemtaget fra Nevada, USA 2009
Byggeår:
1959
Antal cylindere: 4
Slagvolumen:
1098 cm3 (opr. 948)
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Hvor trappen tidligere var noget, der nærmest var gemt væk,
er den nu en vigtig del af et hjems identitet. Det mærker man
hos Wood Step, hvor specialfremstillede trapper i træ nærmest
bliver revet væk.
I Havndal, midt imellem Mellerupfærfolk, der køber hus og vil have ny trappe,
gens og Udbyhøjfærgens kajanlæg ligger
giver vind i sejlene hos Wood Step, som
virksomheden Wood
samtidigt mærker efStep, som sælger og
fekten af efterspørgsel
FOLK KIGGER PÅ
monterer trapper i
på byggematerialer.
TRAPPER I DAG, SOM
træ skræddersyet til
„Vi er ramt af stikundens ønsker. Hvor
gende
råvarepriser, og
DE ELLERS KIGGER PÅ
trappen tidligere var
vi har rigtig travlt nu.
KØKKENER
noget, man gemte væk
Der er mangel på træ,
i huset, viser man den i
men prisudviklingen er
dag gerne frem i hallen.
ved at være stagneret nu. Vi er PEFC-certi„Folk kigger på trapper i dag, som de
ficerede, og bruger kun træ fra bæredygtigt
ellers kigger på køkkener. De investerer
skovbrug og har stor leveringssikkerhed af
mere i trapper, som vi altid laver på mål. Vi
trapper i høj kvalitet. Vi leverer og monterer
handler med alle, der skal bruge trapper,
40 trapper om ugen,“ fortæller Jacob Ravn.
fra privatpersoner, der skal have en enkelt,
til entreprenører, der bestiller måske 50,“
Generationsskifte til nytår
fortæller Jacob Ravn, der er salgsdirektør
Wood Step vil helst montere selv og har 12
og medejer af virksomheden.
montører ansat. Der er nemlig mange fif,
Hans far, Peter Ravn, stiftede i 1991
man skal kende, for at montere godt, og
Wood Step, som dermed har 30-års jubiså står virksomheden selv med ansvaret,
læum i år. I begyndelsen var han alene i
hvis der skulle komme et mærke under
virksomheden med Sveriges største trappe monteringen. Virksomheden er meget aktiv
producent, SSC, som eneste leverandør.
på sociale medier og har show rooms i
Efter Berlinmurens fald kom der gang i det
Glostrup og Odense samt udstillinger hos
tyske marked, og med 0’ernes byggeboom
entreprenører og i byggemarkeder. Det er
kom der virkelig gang i salget, og antal med- nemlig vigtigt at inspirere kunderne.
arbejdere toppede med
„For 20 år siden
30. Så kom finanskrisen
solgte
vi mange trapper
VI ER RAMT AF
i 2008.
med plankegelænder
STIGENDE RÅVAREPRISER, i fyr og mat lak. Dem
Mangel på træ
OG VI HAR RIGTIG TRAVLT sælger vi ikke mange
„Det hele gik i stå, og
af længere. Svævende
mange måtte dreje nøg- NU
trapper, inklusive muselen om. Men vi klarede
trapper, har der været
den, og efter et par år var salget tilbage på
godt gang i de seneste fem år, men vi
samme niveau som tidligere. Vi skælvede,
sælger stadigt rigtig mange af de klassiske
da Coronakrisen satte ind, men vores
typer,“ fortæller Michael Frandsen.
branche buldrede derudad efter de første to
Samtidigt med et generationsskifte, som
måneder. I dag er vi størst med trætrapper
bliver effektueret til nytår, når Peter Ravn
på det danske marked,“ fortæller Michael
definitivt overlader driften af Wood Step
Frandsen, som er medejer og direktør i
til sin søn og Michael, er virksomheden de
virksomheden.
seneste år begyndt at brande sine trapper
Under nedlukningerne foregik kundeved at sætte logo på.
møderne online. Det fungerede så godt,
at direktøren tror på, det er kommet for
Haakon Rønnow Petersen,
at blive, så det indledende møde stadigt
haakon@mercatus.dk
holdes online. De mange nybyggerier og

TRAPPEN ER DET NYE SAM
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Medejer og salgsdirektør Jacob Ravn og medejer og direktør Michael Frandsen, Wood Step

MTALEKØKKEN
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Ejerleder Ulrik Sinding, Djursland Kloakservice ApS

VI SKAL VÆRE

FREMME I SKOEN
14
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Randers-Norddjurs afdelingen af Dansk Industri har
tildelt Djursland Kloakservice ApS deres Initiativpris
2020. Under en snak med ejerleder Ulrik Sinding, træder
det tydeligt frem, hvorfor de har fået prisen.
Engagementet og den ligefremme og
bygninger og opført en ny kontorfløj samt
imødekommende stil gør det heldigvis helt
to nye haller, der blandt andet fungerer som
overflødigt at stille det typiske journalistgarager.“
spørgsmål: Har du tre bud på, hvorfor I har
Fundamentet og skelettet til en ny vaskefået prisen? Ulrik starter selv fortællingen
hal er klar til montering af klimaskærm og
om den virksomhed, han har bygget op
installering af en ny super bilvasker. „Her
siden sidst i 80‘erne og om de forretningsbliver lastbilerne vasket på tre minutter, og
områder og nicher, der i dag udgør grundsamtidig kan der tankes både brændstof
stammen. „Det er en del af vore DNA at
og teknisk vand, som vi bruger på slam
være fremme i skoen,
sugerne. Der bliver
for ellers bliver vi hægmonteret et stort bio
DET KOMMER TIL AT
tet af,“ forklarer han,
filter på vaskeanlægget,
mens han samtidig joker SPARE MEGET TID OG ER
så vandet herfra kan
med et par smilende
EN STOR FORBEDRING FOR genbruges. Det kommer
medarbejdere, der skal
til at spare meget tid og
FOLKENE
hjælpe en kunde næste
er en stor forbedring for
morgen klokken ualminfolkene.“
delig tidligt.
På hele arealet og alle tagfladerne opsamles alt regnvand i et lukket system og Ulrik
Investeringer i miljø og teknologi
regner med, at de, når arbejdet er færdigAt være fremme i skoen betyder ifølge
gjort, dermed bliver helt selvforsynende
Ulrik, at man skal være klar til at investere i
med de 11.000 kbm. vand, de årligt bruger.
moderne teknologi, der kan klare opgaverne
hurtigere, bedre og langt mere miljøvenligt.
Mester er selv med
„Vi gør meget i rensning af affaldskedler og
At Ulrik selv er tændt på moderne teknologi
røggaskanaler, ligesom vi hjælper, når kedskinner tydeligt igennem. „Jeg er fascineret
lernes ildfaste murværk
af maskiner, der kan
skal vedligeholdes ved
præstere noget vildt,
JEG ER FASCINERET
at skære det ned med
og så skal det helst
AF MASKINER, DER KAN
en vandstråle på 3000
brumme lidt, ellers blibar. På den måde kan
ver det kedeligt,“ smiler
PRÆSTERE NOGET VILDT,
en mand nå det samme
han, og sigter dermed
OG SÅ SKAL DET HELST
som 100 med manutil, at han har overladt
elle hamre, og endda
arbejdet bag PC‘erne
BRUMME LIDT, ELLERS
langt mere skånsomt
til andre, herunder huBLIVER DET KEDELIGT
så kedelrørerne ikke
struen Lene og datteren
beskadiges,“ fortæller
Sabrina.
Ulrik, der er blevet et etableret navn i den
Derfor kører Ulrik også selv med maskibranche i hele Skandinavien og UK.
nerne. „Jeg er en del med ude på de store
En af de nyeste investeringer skal sikre,
jobs, hvor jeg selv styrer dagholdet, mens
at vandforbruget ved den proces mindskes
en anden leder natholdet. Det giver et godt
markant. „Det er et mobilt settle-system,
indtryk overfor for kunden, og det skaber
hvor vandet renses og genbruges. Det
også respekt blandt folkene, at jeg arbejder
betyder, at vi kan reducere forbruget med
på lige fod med dem. Vi arbejder hårdt, men
90 pct.“
hygger os også, når vi er af sted.“
I moderne sprog ville det nok blive kaldt
Bedre og bæredygtige forhold
aktiv ledelse, men for de i alt 30 ansatte og
Djursland Kloakservice flyttede for år
tilknyttede medarbejdere er engagementet
tilbage ind i den gamle foderstofhandel i
og den ligefremme stil, et naturlig og værdTrustrup. Her er der det sidste år investeret
sat fundament.
kraftigt i at forbedre arbejdsforholdene, og
i at virksomheden kan blive mere bæreJens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
dygtig. „Vi har væltet de fleste af de gamle
www.randersbiz.dk · september 2021
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AE Maskiner ApS har været årets Børsen Gazelle fem gange og tror på
at vinde prisen igen i år. Det gør ejerne stolte, men de fokuserer dog på
at løse den enkelte kundes opgave frem for at jagte væksten.
I fem år i træk, fra 2015 til 2019,
telefonerne, så de kan spørge ind
Blev eksperter i knuseanlæg
er AE Maskiner ApS i Randers
til problemet, for at mekanikerne
„Jeg er selv rigtig meget med i drifkåret til Børsen Gazelle, som gives
har de rigtige stumper med ud til
ten og bliver stadigvæk beskidt hver
til virksomheder, der øger deres
kunden. Generelt bliver der brugt
dag. Det kan være ensomt at være
omsætning med
mange resurser
ene ejer, så for nyligt har jeg solgt
mindst 100
på at uddanne
10 procent af selskabet til en sælger
VI PRØVER BARE AT
procent på fire
personale og
og 10 procent til en værkfører. Det
GIVE DEN BEDSTE SERVICE investere i det
år. Det er noget
giver større ejerskab fra dem og
af en bedrift for
nyeste
test
giver mig fire øjne mere, der ser,“
OG HOLDE KUNDERNE
en virksomhed,
udstyr.
fortæller Anders Ebbesen.
KØRENDE
der reparerer
„Vi er noHan ved, at selv om han klarer
entreprenør
get hårde til
sig rigtig godt, så er det i en meget
maskiner og dermed agerer i en
at investere i it-styresystemer og
gammel branche med hård konkurmere end 100 år gammel branche.
det n
 yeste diagnoseudstyr. På den
rence, hvor konkurrenterne også er
„Det er ret fedt at blive gazelle,
måde holder vi vores effektivitetsdygtige. Og selv om der ikke rigtigt
men vi gør ikke noget for at vinde en grad ret høj. Til gengæld får jeg
er gået noget helt galt for ham, har
pris. Vi sælger heller ikke noget kun
nogle gange skældud over budget
der været lærepenge hen ad vejen.
for at øge omsætningen. Vi prøver
overskridelser. Jeg har endnu ikke
„Da vi første gang fik nogle
bare at give den bedste service og
lavet et budget, der holder,“ griner
knuse- og sorteringsanlæg ind til
holde kunderne kørende. Vores mål
han.
reparation, fandt vi ud af, at det var
er at yde et seriøst stykke arbejde
Anders grundlagde virksomheden
vi godt nok ikke gode til. Det havde
til fornuftige priser,“ bedyrer Anders i Ørsted tilbage i 2010, hvor han
været smart, hvis vi havde vidst
Ebbesen.
købte en grave
mere om det,
Anders er uddannet landbrugs
maskine for at
og det kostede
JEG ER SELV RIGTIG
maskinmekaniker og grundlægger af leje den ud. Men
os en hel del
MEGET MED I DRIFTEN
virksomheden, der reparerer, køber
i praksis var
penge at lære
og sælger entreprenørmaskiner.
der langt større
det. Nu er vi så
OG BLIVER STADIGVÆK
Hertil kommer import af reserve
interesse fra
blevet eksperter
BESKIDT HVER DAG
dele og siden 2018 salg af nye
kunderne for at
i det også, og vi
entreprenørmaskiner fra Volvo.
få deres maskiholder kurser i
ner repareret, hvilket han kastede
det,“ slutter Anders Ebbesen.
Til Randers på grund af
sig over og udbyggede, til han kom i
pladsmangel
pladsmangel og flyttede til Randers
Haakon Rønnow Petersen,
Anders Ebbesen gør meget ud af at
den 1. juli 2020. Han har ikke sluphaakon@mercatus.dk
have kompetente branchefolk ved
pet mekanikerarbejdet.
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Ejerleder Anders Ebbesen, AE Maskiner ApS

JEG HAR ENDNU IKKE LAVET

ET BUDGET
DER HOLDER
www.randersbiz.dk · september 2021
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DE SKAL VIDE

HVAD ET
ARBEJDE ER

Mange af de unge anbragte på
Grenen i Glesborg kan blive god
arbejdskraft for virksomhederne på
Djursland, hvis de får en chance for
at finde ud af, hvad det vil sige at
have et arbejde. Det kræver socialt
ansvar fra virksomhedernes side.
Unge fra hele landet bliver fjernet
fra eget hjem og anbragt på Grenen
i Glesborg. Her opnår stedet gode
resultater med de unge, som typisk
er anbragt et år eller halvandet. Men
de fleste af dem er vokset op i et
miljø, hvor der ikke har været rolle
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modeller i job,
skriger efter i
DE ER GODE
og det mærker
medierne. Det
MENNESKER, DER
man på stedet.
kræver blot lidt
„Vi vil gerne
ekstra omsorg
SAGTENS KAN LEVERE ET
tilbyde voat tage de unge i
STABILT ARBEJDE. MEN
res unge en
praktik på indivimulighed for at
KUN FÅ AF DEM VED, HVAD duelle vilkår.
prøve nogle fag
DE VIL VÆRE
af. De er gode
Støtter op om
mennesker,
praktikken
der sagtens kan levere et stabilt
„Da vi har med sårbare unge at
arbejde. Men kun få af dem ved,
gøre, skal virksomheden, der tager
hvad de vil være. Derfor kræver det
en af vores unge ind, afsætte tid og
inspiration fra gode arbejdspladser
opmærksomhed. Virksomhederne
her på Djursland,“ fortæller Michael
skal tilbyde noget, der minder om arAakjær.
bejde. Det kræver en god instruktion
Han er skoleleder for special
og præsentation, men jeg forestiller
området for dømte og kriminalitetsmig, at de unge bliver en hjælpende
truede børn og unge med flere afde- hånd, for de skal jo arbejde,“ forklalinger i Region Midtjylland. Netop fra rer Michael Aakjær.
afdelingerne på Djursland er der for
Selv om Grenen har værksteder,
virksomhederne mulighed for at inkan han og hans kolleger ikke tilbyde
spirere den arbejdskraft, brancherne de unge noget, der i alle henseenwww.randersbiz.dk · september 2021

Skoleleder Michael Aakjær, Grenen

der minder om en reel arbejdsplads.
Dyr investering i unge
Det er vigtigt, at virksomhederne
Han vil gerne, at mange forskellige
byder ind, så de unge har noget at
virksomheder byder ind, for eksemspejle sig i, når de en gang skal ud
pel frisører, butikker. håndværks
i et egentligt job. Til gengæld lover
virksomheder og gartnere. Alt andet
han, at Grenen vil støtte op om
end stillesiddende kontorarbejde.
praktikken og bevare dialogen med
Han vil opbygge en jobbank med
virksomhederne.
virksomheder,
„Vi vil gerne
som han kan
DET KRÆVER EN
have dem i
matche de unge
praktik, mens de GOD INSTRUKTION OG
med. Gerne i
er hos os. Vi får
form af praktik
PRÆSENTATION, MEN
dem op om mornogle dage
genen og sørger JEG FORESTILLER MIG,
om ugen, eller
for, de har
halvdags i en
AT DE UNGE BLIVER EN
madpakke med
periode på tre
og når frem til
HJÆLPENDE HÅND, FOR DE uger.
virksomhederne.
„Vi har lige
SKAL JO ARBEJDE
Og vi taler med
nu en i praktik
dem om det,
hos Munkholm
når de kommer hjem. Vi kvalificerer
Zoo, hvor forløbet tegner rigtig godt.
dem også gerne i undervisningen
Brugsen og Fakta i Glesborg har væefter behov,“ lover Michael Aakjær.
ret flinke til at tage de unge ind, og
www.randersbiz.dk · september 2021

særligt HSM har taget mange i både
praktik og lære. Det støtter vores
gode resultater, som vi for alt i verden ikke må tabe på gulvet. Der er
tale om en dyr investering i sårbare
unges fremtid,“ fortæller han.
Interesserede virksomheder
kan kontakte Michael Aakjær
på telefon 29379726 og mail
Michael.Aakjaer@ps.rm.dk og
blive sat i hans jobbank. Han vil så
kontakte virksomheden, når han har
et match.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk
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VALGTE
UDDANNELSE
FREM FOR FYRINGER
Da Coronakrisen gav
ordrenedgang, valgte Röchling
Meta Plast i Allingåbro at sende
medarbejdere på uddannelse
hos AOF MIDT for at undgå at
afskedige medarbejdere. Det har
direktøren ikke fortrudt, for i
dag har han dygtigere og mere
tilfredse medarbejdere.
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Advertorial

Da Röchling Meta Plast i Allingåbro
Medarbejderne har nu stærkere
blev ramt af Coronakrisen og flere
almene it-færdigheder, så den skriftmedarbejdere
lige kommuniikke havde nok
kation i virksomVI FIK 17
at lave, kom der
heden imellem
MEDARBEJDERE PÅ ITbesked fra det
skifteholdene,
internationale
ledelsen og
KURSUS HOS AOF MIDT I
moderselskab,
medarbejderne
Röchling, om, at
samt med
RANDERS OG LØNNEN 100
der ikke måtte
samarbejdspartPROCENT DÆKKET
fyres. Derfor
nerne er styrket
Martin Busk, Röchling Meta Plast
så direktøren
og samarbejdet
sig om efter
generelt gjort
alternativer.
mere effektivt. Hos AOF MIDT er
„Röchling, som er familieejet,
det Bill Vernegren, der har opgaven
meldte ud, at vi ikke måtte fyre
at kontakte virksomhederne og
medarbejdere under Coronakrisen,
afklare behovet.
så jeg måtte se mig om efter alternativer. Jeg kontaktede Norddjurs
Ordblinde får hjælp
Kommune, som kontaktede AOF
„Jeg snakker behov for almene
MIDT. Vi fik 17 medarbejdere på
kompetencer med virksomheden. Vi
it-kursus hos AOF MIDT i Randers
underviser i at læse, skrive, regne,
og lønnen 100 procent dækket,“ for- it og sprog under det, der hedder
klarer Martin Busk, administrerende
Forberedende Voksenundervisning,
direktør i Röchling Meta Plast.
eller FVU. Det kan være som forbewww.randersbiz.dk · september 2021

Uddannelses- og virksomhedskonsulent Bill Vernegren, AOF
og adm. direktør Martin Busk, Röchling Meta Plast

redelse til at medarbejderen tager
meget og andre for lidt. Samtidigt
en erhvervsuddannelse eller blot
spotter vi dem, der måske er ordfor at styrke almene kompetencer,“
blinde. Blandt de 17 fra Meta Plast
forklarer han.
fandt vi to, som nu får ordblindeunRöchling Meta Plast sendte alle
dervisning, OBU. Vi giver dem værk17 medarbejdere på it-kursus efter
tøjer til at klare sig bedre,“ forklarer
deres eget valg.
Bill Vernegren.
Her lærer man
JEG SNAKKER
blandt andet at
Uddannelse
søge effektivt på BEHOV FOR ALMENE
kan udskyde
nettet, hvordan
afskedigelse
KOMPETENCER MED
man henter et
Det er almindeVIRKSOMHEDEN. VI
foto ud af sin
ligt, at medarbejtelefon og lave
dere i 40’erne og
UNDERVISER I AT LÆSE,
budget i Excel.
50’erne viser sig
Først bliver
at være ordSKRIVE, REGNE, IT OG
kursisterne dog
blinde, uden det
SPROG
screenet for at
er opdaget, eller
Bill Vernegren, AOF
tilrettelægge
de har fået hjælp.
undervisningen
Som regel blomtil kursisternes niveau. Nogle har
strer de op, når de får at vide, de er
for eksempel svært ved at bruge en
ordblinde. I Danmark er der 600.000
mus, hvor andre kan langt mere.
læse- og skrivesvage, 500.00
„Vi screener altid kursisterne
mangler matematiske færdigheder,
først. Nogle kan vise sig at kunne for og cirka en million savner simple
www.randersbiz.dk · september 2021

it-kompetencer blandt den voksne
del af befolkningen. Martin Busk kan
kun anbefale andre virksomheder at
tænke i samme baner: „Mange virksomheder mangler dele og råvarer
lige nu, så det er en god idé at sende
medarbejderne på uddannelse. Jeg
kan ikke se noget skidt ved det, for
det koster jo ikke noget, og man fastholder dem. De kommer ikke igen,
hvis du har smidt dem på gaden.“
Han mener endvidere, at det er
god branding af virksomheden, at
man uddanner sine medarbejdere,
og han vil 10 gange hellere sende
dem på uddannelse end fyre dem.
Hvis der er nedgang i en periode,
kan beslutningen om afskedigelser
udsættes, så man måske undgår
at fyre og kan beholde dem. Alle
skriger jo på arbejdskraft for tiden,
understreger Martin Busk.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk

Advertorial

21

Jens Petri, Danish Salmon A/S

MAN SKAL
SPRINGE OVER HVOR

22

GÆRDET
ER LAVEST
Personprofil
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Jens Petri, der netop har solgt sin virksomhed, Wind Estate i
Randers, er dybt involveret i at udvikle lakseopdræt på land, og
søger tilladelse til det i Grenaa. På grund af sine ringe karakterer i
gymnasiet er han blevet iværksætter.
Elbilerne står linet op foran hovedbygningen til det
„Jeg havde det næstlaveste snit i min årgang på
smukke, hvide gods i Ørum i Tjele, da Jens Petri byder
Paderup Gymnasium. Jeg havde jo aldrig fået job i en
indenfor i den ene fløj, hvor han er ved at indrette konbank med det snit. Vi var nødt til at blive selvstændige,“
tor og mødelokale. Hans livsværk
forklarer Jens Petri, som købte sin
ind til videre, Wind Estate, har han
første vindmølle i 1996.
VI SKAL UDVIKLE
solgt for at frigøre midler til blandt
For 15 år siden blev han skilt fra
andet bæredygtigt lakseopdræt
BÆREDYGTIGT OPDRÆT PÅ moren til deres fire børn, som han
på land. Han er allerede i gang i
synes har det alt for nemt. Han
Hirtshals og Skagen og søger om
tror, de synes han er sjov at være
LAND, SÅ VI KAN TILLADE
tilladelser i Grenaa.
sammen med, og de påstår, han
„Lakseopdræt på land er på
har ADHD, fordi han altid har gang i
VORES FORBRUG UDEN AT
et stadie, som ligner vindmøllenoget.
branchen for 25 år siden ekstremt
SKAMME OS
meget. Laks er en populær spise,
Vil gerne gøre en forskel
og vi skal udvikle bæredygtigt opdræt på land, så vi kan
„Jeg er blevet mere skarp på, at det jeg er god til, er at
tillade vores forbrug uden at skamme os. Jeg er skarp
sætte noget i gang. Det er derfor jeg nu har solgt Wind
til at se, om noget kan blive en succes. Derfor vil vi lave
Estate, så jeg har midler og tid til at hellige mig projekfisk i drivhus,“ forklarer Jens Petri.
tet med lakseopdræt. Og det er noget pjat, at man ikke
Han tror ikke på havbrug, da det forurener for meget.
skal springe over, hvor gærdet er lavest. Det er det man
Lakseopdræt på land derimod gør
skal! Vi skal jo nå målet,“ fortæller
det muligt at styre hele processen
Jens Petri.
JEG HAVDE JO ALDRIG
og affaldsstoffer kan bedre håndSiden han begyndte at tjene nok
teres og fjernes. Dertil kommer, at
penge på vindmøller, har han fokuFÅET JOB I EN BANK MED
opdræt på land kan ske, hvor fiskene
seret på at gøre en forskel med det,
skal spises, for i dag bliver fisk fløjet
han gør. For ham er lakseopdræt et
DET SNIT. VI VAR NØDT TIL
rundt i verden med forurening og
bæredygtighedsprojekt, og han lægAT BLIVE SELVSTÆNDIGE
klimabelastninger til følge.
ger vægt på at opføre sig ordentligt.
„Alt, hvad jeg gør, skal være i
Næstlavest snit i gymnasiet
orden. Det skal tåle at se dagens lys. Jeg snyder ikke
Jens Petri er vokset op i Randers med fem søskende
nogen. Det er noget, jeg tænker meget over,“ slutter
på en planteskole. Hans forældre havde Petri Plante
Jens Petri.
center, hvor de var i mange timer hver dag, så de seks
børn måtte klare sig selv. Der var ikke meget at gøre
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
med, og i skolen gik det kun lige.
www.randersbiz.dk · september 2021
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Salgspris, kr. pr. m²
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Bisnode Danmark A/S Gengivet uden ansvar. Antal ansatte er en usikker variabel.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvrhjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse

10.500

10.250

10.000

Jan
2019

Jul
2019

Randers

Område

Boligtype

Randers

Villa/Rækkehuse

Jan
2020

Jul
2020

Jan
2021

Jul
2021

Villa/Rækkehuse

Ændring måned

Ændring år

0,1%

6,7%

Salgstid (dage)
Villaer/Rækkehuse

Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…
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Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det

seneste
pressemeddelelsen:

område,
170 du dækker
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen
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på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra
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Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken
fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde
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Boligsidens
Markedsindeks
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Boligsidens Markedsindeks.

justeringer i
boligpriserne

Antal erklærede konkurser

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

Boligsidens

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

Markedsindeks
august

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

500
boligmarkedet.

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

2021

Pressemeddelelser

ANLÆGSGARTNER
TORBEN JENSEN & SØN APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
34,7
(31,3)
Resultat før skat
1,2
(0,8)
Egenkapital
3,6
(2,7)
Antal ansatte
67
ASSENTOFT 2TALBYG A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
7,1
(5,8)
Resultat før skat
0,9
(0,2)
Egenkapital
3,7
(3,0)
Antal ansatte
18
ASSENTOFT SILO A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
500
Bruttofortjeneste
27,7
(23,2)
Resultat før skat
5,3
(2,3)
400
Egenkapital
19,6
(16,4)
Antal ansatte
30
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Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
20,3
(20,3)
100
Resultat før skat
1,1
(0,2)
Egenkapital0
2,5
(1,6)
Antal ansatte
37

300
200
100
0

August
2020

Juni
2021

Juli
2021

August
2021

Kilde: Danmarks Statistik

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

BACH & PEDERSEN FRAGT A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
63,3
(60,1)
Resultat før skat
5,6
(1,2)
Egenkapital
16,0
(12,1)
Antal ansatte
127
BEIERHOLM FOODS - NYKØBING
FALSTER APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
6
Bruttofortjeneste
12,3
(12,3)
5 skat
Resultat før
1,6
(1,3)
Egenkapital
6,5
(5,2)
4
Antal ansatte
75

5

3

BILBUTIKKEN A/S
2
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
25,2
(26,0)
1
Resultat før skat
4,4
(4,5)
0
Egenkapital
14,9
(14,5)
Antal ansatte
51
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2.253

1.707

1.570

1.490

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.

24

Ajour

BILHUSET HALDRUP RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
18,5
(19,3)
Resultat før skat
0,5
(-2,3)
Egenkapital
5,7
(5,1)
Antal ansatte
47
BOLDSEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
26,2
(25,3)
Resultat før skat
4,3
(3,2)
Egenkapital
25,1
(22,6)
Antal ansatte
40
BQ - RANDERS II APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
14,5
(15,0)
Resultat før skat
2,2
(2,2)
Egenkapital
6,5
(4,8)

Antal ansatte

75

BQ - TILST APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
15,0
(13,7)
Resultat før skat
2,9
(2,4)
Egenkapital
7,2
(4,9)
Antal ansatte
75
BQ - ÅRHUS BANEGÅRD APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
10,9
(15,1)
Resultat før skat
0,4
(2,1)
Egenkapital
4,1
(3,8)
Antal ansatte
27

DOMUS BYG A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,2
(8,4)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
4,6
(4,4)
Antal ansatte
20
EJENDOMSMÆGLERFIRMAET
JOHN FRANDSEN A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
81,9
(52,7)
Resultat før skat
36,2
(14,0)
Egenkapital
30,9
(12,3)
Antal ansatte
102

BYENS MALERFIRMA RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,8
(9,4)
Resultat før skat
1,4
(0,1)
Egenkapital
5,2
(4,2)
Antal ansatte
28

ENTREPRENØRFIRMA BRDR. ANDERSEN RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
7,4
(6,8)
Resultat før skat
1,8
(1,8)
Egenkapital
10,7
(9,6)
Antal ansatte
46

CAFÉ K APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
14,4
(12,4)
Resultat før skat
2,4
(2,3)
Egenkapital
7,5
(5,8)
Antal ansatte
32

FFLEXOPRINT A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
59,9
(49,1)
Resultat før skat
18,3
(11,8)
Egenkapital
51,4
(42,2)
Antal ansatte
66

CARELINK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
28,8
(31,8)
Resultat før skat
5,9
(10,5)
Egenkapital
15,3
(23,0)
Antal ansatte
675

FREMTIDEN STALDINVENTAR A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
12,5
(10,8)
Resultat før skat
3,5
(1,2)
Egenkapital
10,8
(5,9)
Antal ansatte
20

CCL LABEL A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
32,9
(38,7)
Resultat før skat
53,4
(-0,1)
Egenkapital
309,3
(256,4)
Antal ansatte
145

GARDIN LIS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
15,1
(16,4)
Resultat før skat
2,0
(-1,1)
Egenkapital
2,6
(1,6)
Antal ansatte
33

DANSK NATURSTEN A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
33,4
(20,2)
Resultat før skat
17,9
(6,4)
Egenkapital
62,8
(46,7)
Antal ansatte
16

GOD SERVICE & HÅNDVÆRK APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,6
(5,1)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
25

DD TRANSPORT APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
14,9
(14,7)
Resultat før skat
2,9
(3,7)
Egenkapital
3,8
(4,1)
Antal ansatte
26

GRINDEN BYG APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,1
(2,4)
Resultat før skat
1,0
(-0,2)
Egenkapital
1,2
(0,5)
Antal ansatte
17

DECO GROUP A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
62,6
(44,5)
Resultat før skat
23,7
(14,5)
Egenkapital
56,7
(38,3)
Antal ansatte
87

GRUNDFOS BIOBOOSTER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,4
(-32,6)
Resultat før skat
4,5
(-57,0)
Egenkapital
2,6
(-0,9)
Antal ansatte
16

DERMA PHARM A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
76,2
(63,5)
Resultat før skat
15,3
(8,0)
Egenkapital
40,5
(32,6)
Antal ansatte
108

HARDI V RANDERS LÅSESERVICE A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
20,3
(18,6)
Resultat før skat
8,1
(7,1)
Egenkapital
10,5
(10,2)
Antal ansatte
22

DET SUNDHEDSFAGLIGE BØRNETEAM - RESPIRATORISK OVERVÅGNING APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
15,6
(26,8)
Resultat før skat
0,9
(0,0)
Egenkapital
4,8
(0,6)
Antal ansatte
50

HEINE BJERRE,
TØMRER OG SNEDKER APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,3
(9,8)
Resultat før skat
1,6
(2,5)
Egenkapital
2,3
(3,0)
Antal ansatte
16

DOMINO MØBLER APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
28,6
(18,7)
Resultat før skat
1,3
(0,2)
Egenkapital
5,1
(4,1)
Antal ansatte
54

HESTIA ADMINISTRATION APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
26,7
(22,3)
Resultat før skat
5,0
(3,9)
Egenkapital
18,5
(14,6)
Antal ansatte
56
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Danotek A/S
Messingvej 22D
8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste

12,7 (16,6)

Resultat før skat

-2,2

(0,5)

Egenkapital

0,8

(2,5)

Antal ansatte

30

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Ejerleder Ole Stabell, Danotek A/S

Ordrerekord hos Danotek A/S
Dagen efter Mettes lukning af
„Heldigvis har vi ikke været
landet sidste år faldt omsætøkonomisk presset, så der
ningen hos ejerleder Ole Stahar været ro på til at se på
bell‘s Danotek A/S Bruttofortjeneste
dramatisk.
alle vores forretningsgange
17.436
17.436
En enkelt
kunde faldt f.eks. fra
under krisen. Vi kikker meget
dag til dag i månedlig omsætpå automatisering og robotning fra 1 mio. kr. til 30.000
ter for at kunne følge med
kr. Danotek er totalleverandør
efterspørgslen og blive mere
indenfor industriel elektronik.
fleksible.“
0
Reduktion
i
2016
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020 Det mest vilde
medarbejderstaben
Nu er der til gengæld ild i Oles
-1.682
-1.682
Ole var ret hurtigt nødt til
virksomhed. Han konstaterer
Årets resultatat virksomheden ikke har
at reducere i medarbejder
825men beholdt dog
staben,825
haft så stor en ordremængde
langt de fleste. „Vi har lange
siden virksomhedens start i
opsigelser på vores funk1987. „Dette år er det mest
tionærer,00 så jeg valgte
at
vilde, jeg har oplevet. Det er
2016
2017
2018
2019
2020
2016 2017 2018 2019 2020
beholde et måske lidt for højt
hele vores branche, der har
antal ansatte. Det gjorde jeg,
travlt. Vi er ligesom bilfabrikfordi jeg regnede med, at
kerne ramt af chipsmangel,
verden ville normaliseres på
men vi har rigtig travlt. Alene i
et tidspunkt.“
år har vi ansat 6-8 nye medarSidste regnskabsår endte
bejdere, og jeg regner med, at
derfor med negativt resultat
vi ansætter en to-tre stykker
på 2,2 mio. kr., bl.a. fordi en
Balancemere, så vi runder de 43 medenkelt23.060
kunde
ikke
overlevede
arbejdere inden årsskiftet.“
23.060
krisen. Danotek har mange
Indkøbsafdelingen har
kunder indenfor intertainifølge Ole meget travlt med
ment, og den branche har
bare at holde produktionen
været meget hårdt ramt, fordi
i gang. „Priserne kan vi slet
der en lang periode hverken
ikke styre. Vi har f.eks. fået
var koncerter
eller teater
en prisstigning fra en kom0
0
2016
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020
forestillinger.
ponentleverandør på 20% i
0

HOTEL RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,3
(9,4)
Resultat før skat
-1,7
(-1,6)
Egenkapital
2,5
(3,8)
Antal ansatte
32
0
0

HORNBAEK A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2021
TAL-VISNING
TAL-VISNING
Bruttofortjeneste
39,4
(31,5)
Resultat før skat
12,8
(10,5)
Egenkapital
54,4
(45,4)
Antal ansatte
45

HOUNØ A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
36,7
(40,7)
Resultat før skat
-22,8
(-20,7)
Egenkapital
8,4
(25,9)
Antal ansatte
112
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To ben
Danotek arbejder både med
udvikling og produktion/montage af elektronik, forklarer
Ole. „Vi har mange kunder,
som vi bare monterer noget
for. Den elektronik, vi udvikler
sammen med kunderne, bliver efterfølgende både produceret hos os og andre steder.“
Udviklingen går stærkt inden
for virksomhedens lysprodukter, der f.eks. både produceres til kontorlandskaber og
scener. „Især markedet med
LED-belysning bevæger sig
hurtigt. Her arbejder vi f.eks.
med elektronik, der kan styre
lystemperaturen, så det bliver
mere behageligt at være i for
medarbejderne,“ uddyber
han.
Det er stadig svært for
ham at spå om, hvordan 2021
ender, men han tør dog godt
vædde en cappuccino på, at
der i år kommer sorte tal på
bundlinjen.

Overskudsgrad

HF CHRISTIANSEN A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
28,3
(20,5)
Resultat før skat
9,9
(3,1)
Egenkapital
57,6
(51,5)
Antal000 ansatte
37
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denne uge. Hvis vi ikke siger
ja, kan vi ikke skaffe komponenterne.“
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HOWICO ADMINISTRATION APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
30,1
(0,0)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
53

INNOVATION LIVING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
60,7
(59,3)
Resultat før skat
38,0
(34,7)
Egenkapital
157,2
(144,6)
Antal ansatte
50

HÖRMANN DANMARK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
26,6
(27,0)
Resultat før skat
0,5
(1,9)
Egenkapital
17,0
(16,6)
Antal ansatte
49

J. ØDUM’S EFTF. A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
12,1
(12,7)
Resultat før skat
1,3
(1,2)
Egenkapital
6,0
(5,5)
Antal ansatte
22

2020
2020
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25

JOBING APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(0,0)
Resultat før skat
-0,5
(0,0)
Egenkapital
-0,4
(0,0)
Antal ansatte
20
JYDSK AUTOMOBIL CENTRUM A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
25,5
(24,6)
Resultat før skat
4,3
(3,3)
Egenkapital
7,9
(6,6)
Antal ansatte
45
KDO LOGISTICS APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
14,8
(11,6)
Resultat før skat
3,4
(1,6)
Egenkapital
3,2
(1,8)
Antal ansatte
30
KURT SØRENSEN MASKINFABRIK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
25,0
(27,1)
Resultat før skat
1,1
(1,7)
Egenkapital
18,2
(19,2)
Antal ansatte
37
L.M. STÅLINDUSTRI A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,5
(16,7)
Resultat før skat
-2,8
(-3,3)
Egenkapital
3,8
(5,9)
Antal ansatte
28
MEDFLEX A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
61,4
(55,0)
Resultat før skat
8,6
(6,7)
Egenkapital
7,2
(5,7)
Antal ansatte
39
MOGUNTIA A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,2
(9,8)
Resultat før skat
-1,3
(0,6)
Egenkapital
1,4
(2,6)
Antal ansatte
17
MTDK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
10,7
(14,4)
Resultat før skat
-3,0
(0,0)
Egenkapital
10,1
(12,4)
Antal ansatte
23
MY HOME 2 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
21,5
(19,4)
Resultat før skat
6,9
(6,6)
Egenkapital
27,0
(21,6)
Antal ansatte
43
MY HOME 3 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
15,8
(13,6)
Resultat før skat
6,3
(5,2)
Egenkapital
21,4
(16,5)
Antal ansatte
26
MY HOME 4 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,3
(9,4)
Resultat før skat
3,0
(4,8)
Egenkapital
16,8
(14,4)
Antal ansatte
18
MY HOME 7 A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,6
(11,7)
Resultat før skat
4,0
(4,7)
Egenkapital
16,1
(13,0)
Antal ansatte
23
NEOPERL NORDIC A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
14,2
(10,3)

26
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Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

5,3
34,4
33

(2,5)
(35,3)

NORDHAVN A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
29,1
(32,1)
Resultat før skat
5,2
(6,1)
Egenkapital
26,0
(22,0)
Antal ansatte
33
NÜ A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
14,7
(17,7)
Resultat før skat
2,5
(4,2)
Egenkapital
15,7
(20,0)
Antal ansatte
38
ONLINEPOS A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
18,4
(16,0)
Resultat før skat
3,9
(3,3)
Egenkapital
9,2
(6,2)
Antal ansatte
37
OT TRANSPORT HOBRO APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
13,2
(11,1)
Resultat før skat
0,6
(-2,0)
Egenkapital
-1,1
(-1,6)
Antal ansatte
17
PN TØMRER OG BYGGEFIRMA A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
35,6
(31,4)
Resultat før skat
9,6
(6,5)
Egenkapital
15,7
(12,8)
Antal ansatte
57
PRODAN A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
50,4
(66,7)
Resultat før skat
-2,8
(6,6)
Egenkapital
37,9
(40,1)
Antal ansatte
103
RANDERS LEISURE CENTER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,9
(12,3)
Resultat før skat
0,7
(2,2)
Egenkapital
1,6
(1,0)
Antal ansatte
23
SEKURA CABINS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
28,0
(41,6)
Resultat før skat
11,0
(21,5)
Egenkapital
31,3
(38,7)
Antal ansatte
146
SOS DANSK AUTOHJÆLP
ØSTJYLLAND APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
24,9
(21,8)
Resultat før skat
1,3
(1,4)
Egenkapital
1,4
(1,4)
Antal ansatte
33
SPECTRONIC DENMARK A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
29,2
(25,3)
Resultat før skat
9,5
(7,1)
Egenkapital
36,1
(28,7)
Antal ansatte
27
SYSTEMCENTER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
19,6
(16,4)
Resultat før skat
4,5
(2,7)
Egenkapital
4,5
(3,1)
Antal ansatte
33
TINGGAARD A/S*
Regnskabsafslutning 31-03-2021
Bruttofortjeneste
12,3
(10,8)
Resultat før skat
0,8
(-0,0)
Egenkapital
3,3
(2,7)

Antal ansatte

21

TØMRERMESTER HANS
KIRK. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
7,8
(7,9)
Resultat før skat
1,8
(1,2)
Egenkapital
7,3
(6,8)
Antal ansatte
17
UNIMEC A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,0
(7,9)
Resultat før skat
0,2
(1,5)
Egenkapital
2,6
(3,4)
Antal ansatte
15
VA EL APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,3
(8,1)
Resultat før skat
0,7
(1,4)
Egenkapital
1,7
(2,2)
Antal ansatte
16
VANDMILJØ RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
41,9
(28,1)
Resultat før skat
32,4
(15,5)
Egenkapital
3.610,4 (3.578,0)
Antal ansatte
56
VENTILATIONSHUSET APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
16,4
(13,7)
Resultat før skat
2,1
(-2,3)
Egenkapital
2,9
(1,3)
Antal ansatte
30
VERDO A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
26,5
(46,4)
Resultat før skat
-407,0 (-240,0)
Egenkapital
469,7
(861,6)
Antal ansatte
103
VERDO ENERGITEKNIK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
22,3
(18,9)
Resultat før skat
3,5
(1,0)
Egenkapital
17,0
(14,3)
Antal ansatte
39
VERDO ENERGY SYSTEMS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
38,9
(38,6)
Resultat før skat
-16,1
(-3,9)
Egenkapital
15,9
(28,6)
Antal ansatte
75
VERDO PRODUKTION A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
47,9
(-42,3)
Resultat før skat
-100,8
(-120,6)
Egenkapital
22,3
(23,9)
Antal ansatte
30

VERDO VARME HERNING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
57,7
(43,5)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
1,0
(1,0)
Antal ansatte
19
VINK PLAST APS
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
113,6
(106,7)
Resultat før skat
33,4
(28,9)
Egenkapital
100,0
(89,3)
Antal ansatte
136
VINLAGERET RANDERS A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,1
(-0,2)
Resultat før skat
8,7
(4,0)
Egenkapital
81,4
(73,5)
Antal ansatte
75
VORUP TØMMERHANDEL OG
BYGGECENTER A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
181,2
(143,9)
Resultat før skat
76,0
(34,5)
Egenkapital
185,2
(131,9)
Antal ansatte
236
VPK PACKAGING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
58,7
(41,2)
Resultat før skat
-14,1
(-34,2)
Egenkapital
22,1
(35,4)
Antal ansatte
174
WIND ESTATE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
96,1
(149,5)
Resultat før skat
-8,6
(36,7)
Egenkapital
201,0
(272,0)
Antal ansatte
24
XL-BYG BREJNHOLT RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
23,6
(17,8)
Resultat før skat
6,2
(1,7)
Egenkapital
27,6
(23,7)
Antal ansatte
50
ZURFACE A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
44,0
(44,1)
Resultat før skat
4,0
(5,4)
Egenkapital
54,9
(52,1)
Antal ansatte
61
Ø-BYG & MONTAGE APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,7
(0,0)
Resultat før skat
-1,7
(0,0)
Egenkapital
-1,7
(-0,0)
Antal ansatte
21

VERDO TEKNIK A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
85,4
(103,5)
Resultat før skat
-3,3
(4,4)
Egenkapital
193,0
(196,1)
Antal ansatte
162
VERDO TRADING A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,3
(29,1)
Resultat før skat
-13,1
(11,2)
Egenkapital
212,8
(223,4)
Antal ansatte
24
VERDO VARME A/S
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
82,7 (-298,2)
Resultat før skat
-169,6 (-343,2)
Egenkapital
19,4
(-361,1)
Antal ansatte
17

NAVNE
KALENDER
ERHVERV
Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
Send stof til:
redaktion@randersbiz.dk
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Djurslands Bank A/S

som cand.scient. i datalogi
og en HD i organisation og
ledelse i bagagen.
Verdo Energy

Svend Rostgaard Thielsen
(40) er ansat som IT-chef i
Djurslands Bank.
Han kommer fra en stilling
som program- og afdelingsleder ved Bankdata og har
desuden erfaring fra Vestas
samt konsulentbranchen.
Svend har en uddannelse

Morten Birch er tiltrådt som
direktør for udvikling og
etablering af bæredygtige
energianlæg i Verdo Energy.
Han har i en årrække stået

Nye selskaber
Cvr nr
42646865
42646784
42644137
42640107
42634999
42634875
42630616
42630136
42629529
42621706
42620939
42620513
42617237
42611808
42610976
42610739
42596396
42595187
42594369
42593796
42591106
42589489
42587877
42582093
42578819
42578282
42575771
42574163
42568732
42562203
42559547
42555584
42546070
42541486
42540323
42538876
42533998
42533645
42532819
42530271
42529737
42527831
42526215
42524840
42519669
42517992
42515868
42514748
42510270
42508454
42507679
42504033
42499765
42499226
42496650
42489174
42481238
42480010
42479543
42477591
42472336
42468029
42453897
42451312

Selskabsnavn
Reg.dato
IMKJ.JOB ApS............................................... 02.09.2021
Elgaards Frisørsalon ApS............................... 02.09.2021
Grønhøj Husene 2 ApS.................................. 01.09.2021
Spur Zone ApS............................................... 31.08.2021
RUAG Ammotec Denmark ApS.....................30.08.2021
Østjysk Byggefirma ApS................................30.08.2021
Taxa 1977 ApS................................................ 27.08.2021
PA Marine ApS............................................... 27.08.2021
CJ Motor ApS................................................. 27.08.2021
Studenterlastbiler ApS................................... 24.08.2021
Rahbek Thomsen ApS................................... 24.08.2021
MiMo Murerfirma ApS................................... 24.08.2021
JEBA Nyvang ApS..........................................23.08.2021
JEBA Group ApS............................................ 19.08.2021
Kuld Ejendomsservice ApS........................... 19.08.2021
Neyashi ApS................................................... 19.08.2021
Lash Art Studio ApS....................................... 13.08.2021
Esben Art Studio ApS.................................... 12.08.2021
LykkeHoe 1 ApS............................................. 12.08.2021
CoBricks Golfparken ApS.............................. 12.08.2021
PCK Handel og Udlejning ApS....................... 11.08.2021
HeroCode ApS............................................... 10.08.2021
Hammershøj Vognmandsforretning ApS......09.08.2021
SERG & TB ApS.............................................06.08.2021
LE-Byg Randers ApS.....................................04.08.2021
dialogo.dk ApS...............................................04.08.2021
PLETEX ApS...................................................03.08.2021
Danmarks Enneagramskole af2021 ApS....... 02.08.2021
RAM BYG ApS............................................... 29.07.2021
KL Boligbyg ApS............................................ 26.07.2021
Nordic Battery Solutions ApS........................ 23.07.2021
Daniel Logistik ApS.........................................21.07.2021
VL Storegade 6 ApS........................................15.07.2021
nordensmurerfirma.dk ApS............................13.07.2021
SteamRens ApS..............................................13.07.2021
Callinn ApS......................................................12.07.2021
AC Rengøring og Service ApS....................... 09.07.2021
Anno 1973 ApS.............................................. 09.07.2021
Rosengårdens Gårdbutik ApS....................... 09.07.2021
EN ApS........................................................... 08.07.2021
Stanto Installation ApS................................... 08.07.2021
Woodside ApS................................................07.07.2021
Aktieselskabet Lasse Hummelhof Frandsen.07.07.2021
Klinik Refresh ApS......................................... 06.07.2021
Bilcenter-Randers Aps................................... 05.07.2021
Eventkompagniet Randers ApS..................... 04.07.2021
AnpartsFerieBolig1 ApS................................ 02.07.2021
House of Stars Cult Cosmetics ApS.............. 02.07.2021
Fremtiden Pumps A/S.....................................01.07.2021
Fitness Eksperten ApS...................................01.07.2021
MCT Nielsen ApS...........................................30.06.2021
Mobilplan ApS................................................30.06.2021
Classic Clean ApS..........................................29.06.2021
Kommunikation & formidling ApS.................29.06.2021
Tømrerfirmaet Christian Dahl Jensen ApS....28.06.2021
Luxuskurven.dk ApS...................................... 24.06.2021
BP - Murer ApS.............................................. 22.06.2021
Hvidevarebutikken Randers Nord ApS.......... 21.06.2021
Jysk Blik og VVS Kaj Dahl Andersen A/S...... 21.06.2021
Sminge Teknik ApS........................................ 21.06.2021
MH Tømrer & Montage ApS.......................... 17.06.2021
PCK Invest II ApS........................................... 16.06.2021
MyEsportCard ApS........................................ 10.06.2021
Dyrlæge Lotte Lysemose Knudsen ApS.......09.06.2021
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i spidsen for teknisk infrastruktur i Verdo Teknik, som
i denne periode er blevet
landets største operatør
af gadelys. Sammen med
sit team har Morten Birch
formået at integrere gadelys
forretning i koncernen, og
han har set mulighederne
for udvikling af nye produkter og services – blandt
andet indenfor ladestandere
og drift af signalanlæg.
Morten erstatter Henrik
Bøgh Nielsen som er blevet
energichef for Vestforsyning
i Holstebro.
DMR Geoteknik Danmark A/S
Claus Gammelmark Therkildsen er tiltrådt som
markedsdirektør hos DMR

Selskabsændringer
36916621
36471948
40360972
33393997
38345737
31155770
38673564
41014148
36258314
41234946
41025298
41457929
41236744
41027444
40970789
36975644
40059997
39976056
42219940
37111775
39846322
70604213
39739887
31890233
39723069
37875317
40401083
39628724
40340378
37500755
38982559
39650479
40405658
40068112
37163287
39194783
38706225
39734206
40123431
40000291
39156474
37810878
31500354
39980827
39717875
38321757
38224018
37519502
39102250
40043195
40171908
38355597
37518417
40423486
38228501
39298023
37992119
40246118
37681296
38034472
27737021
40143955
39836688
37350036

Damax ApS..........................................................06.09.2021 4)
HEW ApS.............................................................06.09.2021 4)
JM ua Aps...........................................................06.09.2021 4)
H51 ApS...............................................................06.09.2021 4)
Pepemo ApS.......................................................03.09.2021 3)
KOMPL.SELSKABET IRMTRAUT PLEJEHJEM ApS............03.09.2021 1)
80`Inc. ApS..........................................................03.09.2021 3)
Laimonas Byg ApS.............................................. 01.09.2021 0)
K-TRADE ApS...................................................... 01.09.2021 1)
Autokøb ApS....................................................... 31.08.2021 0)
Dankel Aps.......................................................... 31.08.2021 0)
BRE montage ApS.............................................. 31.08.2021 0)
2CAP Biler ApS................................................... 31.08.2021 0)
Outsu ApS...........................................................30.08.2021 0)
Randers Bageri ApS............................................30.08.2021 0)
Rva-teknik ApS.................................................... 27.08.2021 0)
Canna-cbd IVS..................................................... 27.08.2021 0)
LN Klima IVS........................................................ 27.08.2021 1)
saksepigen.dk ApS.............................................. 27.08.2021 3)
Creativ Business IVS...........................................26.08.2021 0)
SEM UA ApS.......................................................26.08.2021 0)
BANKO-HALLEN RANDERS A/S.......................26.08.2021 0)
Tech Venture ApS................................................26.08.2021 0)
BREDAGERGAARD ApS....................................26.08.2021 0)
Exceleration ApS.................................................26.08.2021 2)
Miss F IVS...........................................................25.08.2021 0)
BS nedbrydning IVS............................................25.08.2021 0)
Krogh-Mejer IVS..................................................24.08.2021 0)
MAC aps..............................................................24.08.2021 0)
Sand Golf IVS......................................................24.08.2021 0)
TL Biler Randers IVS...........................................23.08.2021 0)
Nordblitz IVS........................................................23.08.2021 0)
Msc contract IVS.................................................23.08.2021 0)
AA Boxing IVS.....................................................23.08.2021 0)
ICP Nord IVS........................................................23.08.2021 0)
Aepic IVS.............................................................23.08.2021 0)
Topit IVS..............................................................23.08.2021 0)
Guru Solutions ApS.............................................23.08.2021 0)
Service Patruljen ivs............................................20.08.2021 0)
MarkStaun IVS....................................................20.08.2021 0)
Fam Sommer Group IVS.....................................20.08.2021 0)
Ejendomsselskabet af 21. juni 2016 ApS...........20.08.2021 2)
Brændt på bålet ApS...........................................20.08.2021 2)
Elite Beauty Trade IVS.........................................19.08.2021 0)
Unique Wear IVS.................................................19.08.2021 0)
Belmann udlejningservice ApS...........................19.08.2021 0)
CYBERSHOP IVS................................................19.08.2021 0)
Livskonsulenten 2016 ApS.................................19.08.2021 0)
Krammer Innovation ApS....................................19.08.2021 0)
Scandinavian Art IVS...........................................19.08.2021 0)
SponsorCykler IVS..............................................19.08.2021 4)
Randers Port Montage IVS................................. 19.08.2021 4)
Selskabet af 9. marts 2016 IVS.......................... 19.08.2021 4)
Smart Rock IVS...................................................19.08.2021 3)
SignRemote ApS.................................................18.08.2021 0)
Manails IVS..........................................................18.08.2021 0)
NIKOMAT IVS......................................................18.08.2021 0)
Dahl-Iversen IVS.................................................18.08.2021 0)
Dansk Køkkenmontering ApS.............................18.08.2021 0)
PFL 2021 IVS.......................................................18.08.2021 0)
PFN 2021 ApS.....................................................18.08.2021 0)
Sovsen IVS.......................................................... 17.08.2021 4)
JBE Bolig IVS....................................................... 17.08.2021 3)
Brugtbyggemarked.dk IVS.................................. 17.08.2021 4)

40221638
40229329
34703523
33774575
38801929
40042806
39670232
39690179
26488796
40005781
39328143
41958847
73166314
37034010
40270949
38476378
37217069
39944065
38355597
27737021
38034472
28098103
37519502
40194630
32359108
37312096
39402408
37751596
28153384
40200738
39828634
36475161
30800907
40201408
33648626
40670947
25109503
36950552
39428547
31864283
39836432
21440701
32334423
38565788
40270949
38622501
39747618
36537035
37386103
36071931
38224034
38565788
39748681
40260293
38149962
28656645
39349981
28493983
37309761
38622501
10101336
39120852

Geoteknik Danmark, hvor
han blandt andet er tilknyttet
afdelingen i Randers. Han
kommer fra en stilling som
afdelingsleder i virksomheden, hvor han har arbejdet
siden 2003. Der er i alt 18
kontorer, heraf to i Norge.
Randers HF & VUC
Bo Møller (52) er tiltrådt som
vicerektor på Randers HF
& VUC. Han er cand. mag.
i musik og samfundsfag og
har det sidste halvandet år
arbejdet på at samle administrationen fra Randers HF
& VUC med kollegaskolerne
i Silkeborg og Horsens på
Nålemagervej i Randers. Bo
har tidligere været vicerektor
ved Horsens HF & VUC.

ZAMA ALMO IVS................................................ 17.08.2021 4)
Mastropos ApS................................................... 17.08.2021 4)
Salon1 ApS.......................................................... 17.08.2021 4)
Anpartsselskabet af 30.06.2011........................ 17.08.2021 4)
TGG DK IVS........................................................ 17.08.2021 4)
Mycargroup ApS................................................ 17.08.2021 4)
HIRX IVS............................................................. 17.08.2021 4)
Selskabet af 29. august 2020, Randers A/S...... 17.08.2021 4)
WSL GROUP ApS............................................... 16.08.2021 1)
GourmetTing IVS................................................. 12.08.2021 3)
AidFirst APS........................................................10.08.2021 3)
nordisk entreprenør og montage A/S.................10.08.2021 4)
Selskabet af 1. juli 2021 A/S............................... 10.08.2021 1)
Krogh Trading ApS...............................................04.08.2021 3)
Crispy ApS...........................................................03.08.2021 4)
CN Company ApS...............................................03.08.2021 3)
Garn Royal IVS..................................................... 28.07.2021 3)
RMI Rejser ivs......................................................21.07.2021 2)
Randers Port Montage IVS................................. 20.07.2021 0)
PFN 2021 ApS..................................................... 20.07.2021 0)
PFL 2021 IVS....................................................... 20.07.2021 0)
Selskabet af 25. august 2004 ApS..................... 19.07.2021 4)
Livskonsulenten 2016 ApS..................................16.07.2021 1)
Truso Byg ApS..................................................... 15.07.2021 2)
CHRISTINEBERG RANDERS ApS.......................14.07.2021 1)
DKEKAS IVS........................................................ 14.07.2021 3)
Kjærly ApS........................................................... 13.07.2021 4)
BlokBeton A/S......................................................12.07.2021 4)
LEIF MADSEN ApS............................................. 09.07.2021 1)
Alment Praktiserende Læge Anna Maria Krogh Salling ApS.. 08.07.2021 3)
ZIGMA ivs............................................................ 02.07.2021 4)
Bpainted ApS....................................................... 02.07.2021 4)
Aqua Stop ApS.................................................... 02.07.2021 2)
Rapid international marketing IvS........................01.07.2021 4)
M FRIIS ApS.........................................................01.07.2021 4)
Maze Group ApS................................................. 01.07.2021 3)
ENTREPRENØRFIRMAET JOHS. SØRENSEN ApS..01.07.2021 4)
CT Pack ApS.........................................................01.07.2021 4)
Huset Nord ApS...................................................01.07.2021 4)
HP UA ApS..........................................................30.06.2021 4)
Fincap ApS..........................................................29.06.2021 4)
DANSK EDDIKE PRODUKTION A/S..................29.06.2021 3)
SKAN RETAIL ApS..............................................25.06.2021 3)
JyskBlik&VVSApSUNDERREKONSTRUKTIONSBEHANDLING.. 23.06.2021 2)
Crispy ApS...........................................................22.06.2021 0)
Fårup Byg og Montage ApS................................ 17.06.2021 2)
mobile contaracts IVS.........................................16.06.2021 4)
Diamanten Randers ApS.....................................16.06.2021 4)
Tømrermester Mathias Bredahl ApS..................16.06.2021 4)
MEEUNIVERSAL ApS.........................................16.06.2021 4)
NOBIMEDIA DANMARK IVS..............................16.06.2021 4)
Jysk Blik & VVS ApS...........................................16.06.2021 5)
GoBright ApS.......................................................16.06.2021 2)
Randers Kreativ Bygge udv. IVS.........................15.06.2021 3)
Valknut IVS..........................................................15.06.2021 3)
DANISH PROPERTY DEVELOPMENT A/S.......13.06.2021 2)
Windforceone ApS..............................................13.06.2021 2)
TK RANDERS ApS.............................................. 11.06.2021 3)
Juul & Ulriksen IVS..............................................08.06.2021 3)
Fårup Byg og Montage ApS................................08.06.2021 0)
JØRGEN TRAMPEDACH TRADING ApS.......... 07.06.2021 3)
SIV Handel ApS................................................... 07.06.2021 3)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst – 5) Indledt
rekonstruktionsbehandling
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour
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Velkommen til EDC Trio Bolig & Erhverv.
Vi er en moderne ejendomsmæglerbutik med
bolig- og erhvervsafdeling under samme tag.
Vi er et stærkt team fordelt på 16 pladser, der
altid stræber efter at være de absolut bedste i
branchen.
Skal du have solgt din private bolig?
Så kontakt os for en gratis og uforpligtende
vurdering. Med lokalt øje og erfaring sælger vi
din bolig / ejendom til den helt rette køber:
Tlf. 86 42 70 65 E-mail 891@edc.dk

70 28 88 30
892@edc.dk

EDC Erhverv er et landsdækkende netværk af lokale
ejendomsmæglervirksomheder med speciale i vurdering,
salg og udlejning af erhvervsejendomme til det professionelle
erhvervsejendomsmarked. Vi beskæftiger os med:
Investeringsejendomme
Andelsboligejendomme
Kontorlokaler-/ejendomme
Lager-/produktionsejendomme

Butikslokaler
Erhvervsgrunde
Igangværende virksomheder
Kombineret erhverv med bolig

Vi tilbyder endvidere assistance i forbindelse med
gennemførelse af Sale & Lease Back arrangementer.
Læs mere på edc.dk/erhverv

