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Så er kommunalvalget overstået, og vi 
har fået et nyt byråd. Stort tillykke til alle 
medlemmerne af det nye byråd. Nu er det 
så tid, hvor der skal sættes handling bag 
løfterne.

I Erhverv Randers er vi specielt optaget 
af, hvordan det nye byråd vil sikre gode 
betingelser for vores lokale virksomheder 
og iværksættere, og hvordan man har 
tænkt sig at skabe gode rammer for 
erhvervsudviklingen i Randers.

Under valgkampen har jeg ikke kunnet 
få øje på de store politiske visioner for 
erhvervsudviklingen i Randers, men det 
kan der jo laves om på nu. Jeg håber, vi vil 
se en ny byrådsperiode, hvor udviklingen 
og implementeringen af erhvervspolitikken 
i kommunen vil se nye tider. I de seks 
år jeg har været direktør for Erhverv 
Randers, skal jeg være ærlig og sige, at 
jeg synes, kommunens erhvervspolitik 
har været lidt, som en rygepolitik man er 
tvunget til at have. En masse uforpligtende 
hensigtserklæringer uden reel intention og 
vilje om at gøre en forskel. 

Det kunne være fantastisk, hvis vi i den 
nye byrådsperiode vil se et fokus fra 
politikerne til sammen med erhvervslivet, 

vores uddannelsesinstitutioner og 
andre relevante interessenter at udvikle 
og implementere en erhvervspolitik, 
der går nye veje både i forhold til 
indhold, men også i forhold til hvilken 
organisering, der vil være bedst for at sikre 
implementeringen af en erhvervspolitik, 
der skaber optimale rammer for de lokale 
virksomheder og iværksættere, og som 
kan være katalysator for en endnu bedre 
erhvervsudvikling i Randers kommune.

Vi har i Erhverv Randers i de sidste to 
byrådsperioder foreslået fælles tema-
møder mellem politikere og erhvervsliv 
for at få en fælles forståelse for de lokale 
erhvervsudfordringer – og muligheder. 
Men der er endnu ikke kommet nogen 
invitation fra byrådet i Randers.

Jeg håber, at det nu er tid til en anden 
tilgang til udvikling og implementering 
af erhvervspolitik i Randers kommune. 
Som så mange andre interessenter sidder 
vi nu i Erhverv Randers og venter på en 
invitation fra byrådet. Der er sket gode 
erhvervsmæssige ting i Randers kommune 
de sidste fire år, men der er rigelige 
muligheder og forudsætninger for at gøre 
det endnu bedre. Så kære byråd: „Sæt i 
gang.“

KLUMME

Direktør Jens Enevold Kristensen,  
Erhverv Randers

BLIVER DET  

NYE TIDER FOR 
ERHVERVSPOLITIKKEN  

I RANDERS KOMMUNE?
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 4 LYS FREMTID FOR  
MEDICINSK CANNABIS
Det euforiserende stof cannabis er ulovligt i Danmark, men en forsøgsordning 
har muliggjort, at en række virksomheder er i gang med at udvikle receptpligtig 
medicinsk cannabis. En af dem er Stenocare, som den administrerende direktør 
ser en lys fremtid for.

 6 SLIDTE KNÆ OG RYG GAV GOD IDÉ
To pædagoger i Auning, den ene med nedslidte knæ og den anden med dårlig 
ryg og hofte, undrede sig over den fuldstændige mangel på hjælpemidler i den 
børnehave, de arbejdede for. Det gav dem ideen til en påklædningsskammel, som 
de nu rejser rundt med.

 8 SOCIALT ANSVAR  
HOLDER PÅ MEDARBEJDERNE
Flere og flere virksomheder bekymrer sig over, hvordan de skal holde på 
medarbejderne og skaffe nye. Det gør man ikke hos Brødrene Dahl, som har skabt 
sig et godt ry ved at fokusere på socialt ansvar.

 10 MUSEER ER DET VIGTIGSTE I VERDEN
Vores kulturarv er afgørende vigtig, mener chefen for Museum Østjylland, for vi 
har alle behov for at vide, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Efter hans mening er 
museer derfor det vigtigste i verden.

 12 BILEN&BOSSEN:  
MAX 80 I TIMEN UDEN SELER
Benny Friis, ejer af Hornslet-Mørke Taxa, kører flere gange om ugen i sin Volvo 
Amazon fra 1959. Det bliver mest til korte ture og med højst 80 kilometer i timen, 
da der ikke er seler i den.

 14 TÆNKER VERDENSMÅL  
IND I RÅDGIVNINGEN

 16 FANTASTISK RAMME  
MED HISTORISK ATMOSFÆRE

 18 JEG ER ALTID DEN SAMME JESPER
Personprofil Filialdirektør Jesper Stærmose, Arbejdernes 
Landsbank [forsidefoto]  Han har ingen problemer med at rejse sig i 
forsamlinger og tage ordet, og måske kan han lide at høre sig selv tale. Selv 
mener han, det hænger sammen med, at han har personligheden med i jobbet, og 
han er den samme i banken som ude i byen og derhjemme.

 20 AJOUR – KALENDER – NAVNE – SELSKABER 
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED
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Der er få virksomheder, der gør så 
lidt væsen af sig som Stenocare i 
Randers. Kun adressen er anført på 
pylonen ud til vejen, og i glasdøren 
hænger blot et papskilt med firma-
ets navn. Hvad man ikke ser, er, at 
inde i bygningen, en stor rektangu-
lær hal, er bygget et hus, og inde i 
huset er der bygget rum, helt adskilt 
fra hinanden. Her bliver der udviklet 
cannabisplanter.

„Vi arbejder på en fuldstændig 
ensartet produktion af planterne 
for at leve op til myndighedernes 
skrappe kvalitetskrav. Planterne bli-
ver klonet i mange generationer, så 
de bliver helt identiske på tværs af 
høstårgange. Det er et laboratorie. 
Hvis man tænker som en gartner, 
er man færdig i den her branche,“ 

forklarer administrerende direktør 
Thomas Skovlund Schnegelsberg. 

Legaliseret i flere lande
Vandet til planterne ledes igen-
nem tre filtre og bliver bestrålet 
med UV-lys, 
ligesom luften 
bliver filtreret 
grundigt, inden 
den kommer 
ind i rummene, 
der har hvert sit 
klimasystem. 
Stenocare styrer dyrkningen og regi-
strerer, hvor meget og hvornår hver 
enkelt plante har fået lys, gødning, 
CO2 og vand. Det hele skal lede hen 
til en egentlig produktion og eksport 
af medicinsk cannabis.

„Vi eksporterer allerede til Sverige 
nu. Det er produkter, vi importerer 
fra Canada. Medicinsk cannabis er 
allerede legaliseret i en lang række 
europæiske lande, som skal bruge 
produkter om lidt, og vi skal levere 

dem! I begyn-
delsen vil vi ind 
på de markeder 
med importe-
rede canadiske 
produkter og 
siden med vore 
egne fra Ran-

ders,“ fortæller Thomas Skovlund 
Schnegelsberg.

Må ikke markedsføre
Hvert land har sine egne regler og 
krav, så det er forfra hver gang, 

Det euforiserende stof cannabis er ulovligt 

i Danmark, men en forsøgsordning har 

muliggjort, at en række virksomheder 

er i gang med at udvikle receptpligtig 

medicinsk cannabis. En af dem er 

Stenocare, som den administrerende 

direktør ser en lys fremtid for.

  HVIS MAN TÆNKER 

SOM EN GARTNER, ER 

MAN FÆRDIG I DEN HER 

BRANCHE

Administrerende direktør Thomas Skovlund Schnegelsberg, Stenocare
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produkterne skal 
godkendes på et 
nyt marked, for-
klarer han. Det 
tager et til to år 
at blive etableret 
på et marked, så 
man er kendt af 
læger og patien-
ter som leverandør.

„Vi vil typisk samarbejde med en 
eller to af de helt store distributører 
af medicin i de enkelte lande. De 
er dygtige til lager, håndtering og 
distribution. Vi skal være dygtige til 
at lave medicinsk cannabis. Herefter 
er vi afhængige af, at lægerne selv 
finder vores produkter, da det er 
ulovligt at reklamere for receptpligtig 
medicin,“ forklarer direktøren.

Mangler  
evidens
Der er to virk-
somme stoffer, 
man ønsker 
virkningen fra. 
Det ene er THC, 
som er euforise-
rende og ønskes 

for sin smertestillende effekt. Det 
andet er CBD, der virker antiinflam-
matorisk og ikke er euforiserende. 
Stenocare vil heraf fremstille tre 
slags produkter. Et med ren THC, 
et med ren CBD og et, der er en 
blanding, som ser ud til at have 
positiv effekt på blandt andet nogle 
former for smerter og rystelser hos 
patienter med for eksempel multipel 
sklerose og epilepsi.

„Der er endnu ingen videnska-
belig evidens for, at medicinsk can-
nabis virker, men jeg og de to andre, 
der har stiftet Stenocare for fire år 
siden, er sikre på, at den vil komme. 
Vi har alle tre haft familiemedlem-
mer, der kunne have haft glæde af 
behandling med medicinsk canna-
bis,“ fortæller Thomas Skovlund.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

LYS FREMTID FOR  

MEDICINSK 
CANNABIS

  MEDICINSK 

CANNABIS ER ALLEREDE 

LEGALISERET I EN LANG 

RÆKKE EUROPÆISKE 

LANDE



6 Iværksætteri

SLIDTE KNÆ  
OG RYG GAV GOD IDÉ

Iværksættere Anne Langdahl og Gitte Hansen, Handahl Design
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Der er masser af hjælpemidler i form af 
kraner, lifte og meget andet, der skal gøre 
arbejdet mindre nedslidende i brancher, der 
beskæftiger sig med 
mennesker. Det gælder 
bare ikke børnehaver, 
hvor der stort set ikke 
eksisterer hjælpemidler 
til personalet. Det har 
de to iværksættere, 
Anne Langdahl og Gitte 
Hansen nu gjort noget 
ved.

„Vi har udviklet en 
løsning, der gør, at bør-
nene kan stå i arbejds-
højde, så pædagoger og medhjælpere kan 
sidde ned i garderoben i børnehaven og 
give dem sko på. Man bruger meget tid i 
garderoben i en børnehave, og det er hårdt 
for kroppen hele tiden at skulle ned i knæ,“ 
fortæller Gitte.

Løsningen kalder de Påklædningsskam-
melen, og de bruger meget tid på at rejse 
rundt og sælge den til institutioner. Og in-
teressen er stor, især efter Anne lavede en 
facebookside, som gik 
viralt, og en optræden i 
TV2 Østjylland.

Fik ideen i  
garderoben
„Vores opslag på 
Facebook blev vist 
1,6 millioner gange. Vi begyndte at få 
henvendelser fra mange forskellige. En fra 
arbejdstilsynet ringede og sagde, den var 
genial, og en arbejdsmiljøkonsulent ringede 
og sagde, det var det, han altid havde ledt 
efter,“ husker Anne.

TV2 Østjylland ringede også og spurgte, 
om de havde set, hvor mange visninger 
deres side havde, og det endte som nævnt 
med et indslag på tv. Selve ideen til produk-
tet opstod som følge af, at Gitte har dårlige 
knæ, mens Anne er hofteopereret og har 
haft to diskusprolapser.

„Vi sad en dag i garderoben i børnehaven 
i Randers og snakkede om, hvor hårdt det 
var at give børnene sko på. Pludselig fik 

Anne ideen og lagde et 
bræt fra legepladsen på 
to skamler. Vi prøvede 
det af, og det virkede. 
Ud fra den opstilling 
udviklede vi vores 
påklædningsskammel,“ 
forklarer Gitte.

Til messe i Köln
De kontaktede en dyg-
tig møbelsnedker, de 
kender, og han lavede 

en fin model efter en del justeringer. I 
første omgang fik de lavet 40 eksemplarer, 
som de to gik i gang med at sælge. Den 
børnehave, de arbejdede for i Randers, var 
en af de første, der købte, og i Norddjurs 
Kommune solgte den også godt.

Den fynske virksomhed One Wood, som 
fremstiller møbler til institutioner, hen-
vendte sig og ville have Gittes og Annes 
påklædningsskammel ind i deres sortiment, 

som den passer lige 
ind i. Det betyder, at de 
med en dansk produ-
cent i ryggen nu kan 
leveres inden for fire 
uger og så mange, der 
ønskes. Næste satsning 
bliver det tyske marked.

„Vi har allerede solgt en del i Norge, og 
der er en tysk forhandler, der har vores 
løsning på sin hjemmeside, men ikke solgt 
noget endnu. Den 22. til 26. marts er der 
messe i Köln. Den hedder Didacta, og den 
vil vi deltage i som udstillere,“ fortæller 
Anne.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

To pædagoger i Auning, den ene med nedslidte knæ 

og den anden med dårlig ryg og hofte, undrede sig 

over den fuldstændige mangel på hjælpemidler i den 

børnehave, de arbejdede for. Det gav dem ideen til en 

påklædningsskammel, som de nu rejser rundt med.

SLIDTE KNÆ  
OG RYG GAV GOD IDÉ

  MAN BRUGER MEGET 

TID I GARDEROBEN I EN 

BØRNEHAVE, OG DET ER 

HÅRDT FOR KROPPEN HELE 

TIDEN AT SKULLE NED I 

KNÆ
Gitte

  VORES OPSLAG PÅ 

FACEBOOK BLEV VIST 1,6 

MILLIONER GANGE
Anne

www.randersbiz.dk · november 2021
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Der er kun få 
virksomhe-
der, der går 
så meget op i 
socialt ansvar, 
som Brødrene 
Dahl i Randers. 
Det at tage sig 
af dem, der har 
det svært på ar-
bejdsmarkedet, er her en selvfølge. 
Det smitter af på medarbejderne, 
der er stolte af deres arbejdsplads, 
og har smittet af på virksomhedens 
ry som et godt sted at være.

„Vi har altid haft fleksansatte på 
kanten af arbejdsmarkedet, og det 
er medarbejderne virkelig stolte af. 
De vil ikke arbejde et andet sted, og 
det giver genlyd derude. Vores folk 
har i gennemsnit arbejdet her i 18 
år. De forlader os ikke, så det er en 
kanon fastholdelsesstrategi,“ mener 
Lasse Halliday, som er logistik-

direktør hos 
Brødrene Dahl i 
Randers.

De fleks-
ansatte er 
typisk i praktik i 
virksomheden, 
inden de bliver 
ansat på særlige 
vilkår. Ofte kom-

mer de fra dårlige oplevelser med 
nederlag på nederlag andre steder 
fra og med den attitude, at arbejds-
markedet nok ikke er noget for dem. 
Men det forstår man at tackle hos 
Brødrene Dahl ved i begyndelsen 
at gøre arbejdsområdet så lille, at 
de får en succes. Derefter udvides 
området.

Socialt ansvar  
giver arbejdsglæde
„Jeg tror på dem, og det giver 
dem selvtillid. Vi fejrer de helt små 

SOCIALT ANSVAR  
 HOLDER PÅ MEDARBEJDERNE
Flere og flere virksomheder 

bekymrer sig over, hvordan de 

skal holde på medarbejderne 

og skaffe nye. Det gør man 

ikke hos Brødrene Dahl, som 

har skabt sig et godt ry ved at 

fokusere på socialt ansvar.

  VI HAR ALTID HAFT 

FLEKSANSATTE PÅ KANTEN 

AF ARBEJDSMARKEDET, OG 

DET ER MEDARBEJDERNE 

VIRKELIG STOLTE AF
Carsten Olsen
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succeser, og så bygger vi på. Jeg 
forsøger derefter at skubbe dem 
ud til kanten, men sørger for, de 
ikke falder ud over. Jeg holder fast i 
dem. Så oplever de, at de kan langt 
mere, end de troede,“ forklarer 
tillids repræsentant samt lager- og 
logistikmedar-
bejder, Carsten 
Olsen.

Han er den, 
der tager imod 
praktikanterne, 
afklarer dem, og 
sender dem ud 
i afdelingerne. 
Den opgave 
giver ham stor 
arbejdsglæde, og han er stolt af de 
gode resultater, han er med til at nå. 
Virksomheden gør også meget ud af 
at uddanne elever.

„For fire år siden satte vi et 
generations skifteprojekt i gang, 

fordi vi fandt ud af, at halvdelen 
af de 220 medarbejdere, jeg er 
ansvarlig for, var over 50 år gamle. 
På halvandet år fik vi bygget et ud-
dannelsesforløb op med nu fast 20 
elever med et optag på fire elever 
hvert halve år,“ fortæller Lasse Hal-

liday

Ingen økono-
misk gevinst
I alt udgør 25 
procent af de 
130 medarbej-
dere i lageret 
personer, der 
skal tages 
særligt hensyn 

til. 13 af dem har udfordringer og 
20 er elever. I 2017 blev virksom-
heden CSR-certificeret for arbejdet 
med socialt ansvar og blev som 
den første virksomhed i Randers 
recertificeret i foråret 2021 og er 

dermed certificeret igen som en af 
20 virksomheder. 

Torsdag aften den 4. november 
modtog Lasse Halliday og Carsten 
Olsen på vegne af Brødrene Dahl 
Randers Kommunes CSR-pris. En 
stor hæder og anerkendelse af det 
gode arbejde med socialt ansvar. 
Logistikdirektøren opfordrer andre 
virksomheder til også at fokusere på 
socialt ansvar.

„Jeg mener, det er vigtigt som 
virksomhed at rumme arbejds-
markedet omkring os. Vi skal tage 
det ansvar, selv om det aldrig i sig 
selv bliver en økonomisk gevinst. 
Hvis ikke vi gør det, kommer vi jo 
til at betale for det over skatten,“ 
mener Lasse Halliday.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

  JEG FORSØGER 

DEREFTER AT SKUBBE 

DEM UD TIL KANTEN, MEN 

SØRGER FOR, DE IKKE 

FALDER UD OVER
Lasse Halliday

Tillidsrepræsentant og lager- og logistikmedarbejder, Carsten 
Olsen og logistikdirektør Lasse Halliday, Brødrene Dahl
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Jørgen Smidt-Jensen er museums-
chef for Museum Østjylland, der 
dækker Randers, Norddjurs og 
Syddjurs kommuner. Han mener, 
museet har en vigtig opgave med 
at forske i og 
formidle vores 
fortid, for vi har 
alle behov for at 
vide, hvem vi er, 
og hvor vi kom-
mer fra.

„Museer 
spiller en større rolle, end vi til 
dagligt tror. Hvis vi ikke har en fælles 
hukommelse, er vi ikke nogen og 
har reelt ikke et samfund. Derfor er 
det vigtigt, vi formidler vores fortid. 
Museer er det vigtigste i verden, 
og vi skal give mening for dem, der 
betaler vores løn, nemlig borgerne,“ 
fortæller museums chefen.

Museets strategi, som dækker pe-
rioden 2018 til 2023 hedder da også 
„Meningsfyldt møde med kultur-
arven“. Mere konkret handler den 
om Kvalitet, Identitet og Tilgængelig-
hed, og tager man forbogstaverne, 
bliver det til KIT. Samfundets kit.

Et kæmpe apparat
„Når vores strategi bliver til på 
Museum Østjylland, bliver den 
diskuteret ude i alle vores afdelinger. 
Med 60 årsværk fordelt på cirka 
100 ansatte når den langt omkring, 
for den dækker alle sider af vores 
virksomhed. Strategiprocessen ud-
mønter sig i handleplaner og årlige 
arbejdsplaner, som er dynamiske,“ 
forklarer Jørgen Smidt-Jensen.

I den overordnede strategi er der 
defineret fire strategiske udviklings-

projekter, hvoraf der er flueben ved 
det første, nemlig BMA på Malt-
fabrikken i Ebeltoft, som er gennem-
ført. Finansieringen er ved at være 
på plads for de andre tre, og arbej-

det er delvist 
begyndt med et 
nyt Håndværks-
museum i Ran-
ders, renovering 
af rådhuskarreen 
i Ebeltoft og at 
gøre Kulturhuset 

i Randers mere åbent, brugervenligt 
og indbydende.

„Borgerne ser de fire projek-
ter udfolde sig, og de oplever os 
derudover som formidlere i form 
af udstillingerne, byvandringer og 
skoletjenesten. Men bagved er der 
et kæmpe apparat. Vi er statsaner-
kendt, og det medfører forpligtelser. 
Vi skal registrere 
og magasinere. 
Vi skal forske, 
så det senere 
kan formidles 
igennem artikler, 
årbøger og 
udstillinger,“ for-
tæller museums-
chefen.

Ti gange superligaen
Med mere end 300.000 numre, som 
hver kan dække over mere end en 
genstand, er der meget at holde styr 
på. Alle nybyggerier og lokalplaner 
skal også omkring Museum Østjyl-
land, som skal vurdere bevarings-
værdighed og arkæologisk interesse.

„Man kan blive overrasket over, 
hvor meget der ligger bag. Vi er 

meget 
mere end 
museum og 
udstillinger, 
som i øvrigt 
mærker en 
større succes 
end nogensinde. 
Lige før Corona-
epidemien havde 
Danmarks museer 
et publikum på 16 
millioner, hvilket er ti 
gange så meget som Su-
perligaen kunne trække,“ 
fortæller han.

Museum Østjylland havde 
180.000 gæster og lå dermed 
i top-ti for kulturhistoriske mu-
seer før Corona. Om succesen 
vil fortsætte, er blandt andet op til 
den kommende museumschef, for 

Jørgen Smidt-
Jensen har 
trukket sig.

„Jeg har 
arbejdet meget 
i mange år, og 
jeg vil ikke være 
en af dem, der 
skulle være 
gået for fem år 

siden. Jeg vil prøve at have ingen-
ting i kalenderen og måske kede 
mig,“ slutter Jørgen Smidt-Jensen, 
museums chef ind til 31. oktober.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

Vores kulturarv er afgørende vigtig, 

mener chefen for Museum Østjylland, for 

vi har alle behov for at vide, hvem vi er, og 

hvor vi kommer fra. Efter hans mening er 

museer derfor det vigtigste i verden.

  HVIS VI IKKE HAR EN 

FÆLLES HUKOMMELSE, ER 

VI IKKE NOGEN OG HAR 

REELT IKKE ET SAMFUND

  LIGE FØR CORONA-

EPIDEMIEN HAVDE 

DANMARKS MUSEER 

ET PUBLIKUM PÅ 16 

MILLIONER

www.randersbiz.dk · november 2021
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MUSEER ER DET 

VIGTIGSTE  
I VERDEN

Museumschef Jørgen Smidt-Jensen, Museum Østjylland

www.randersbiz.dk · november 2021



Volvo 121 1,6 Amazon
Egenvægt: 1050 kg
Byggeår: 1959
Slagvolumen: 1583 cm3
Teknik: 60 HK
 4 cylindre
 3-trinsgear
Økonomi: 12,1 km/L

MAX 80 I TIMEN UDEN SELER

12 www.randersbiz.dk · november 2021Bilen & Bossen

Typisk kører Benny Friis imellem 60 
og 70 i sin smukke, mørkeblå Volvo 
121 Amazon. Det sker flere gange 
om ugen i sommerhalvåret, hvor 
turen går til Kalø veterantræf om 
tirsdagen, til Øer ved Ebeltoft med 
hustru og picnickurv eller blot ind 
til Hornslet med barnebarnet for at 
købe en is.

„Det længste, jeg har kørt i 
veteranbilen, som vi kalder den 
derhjemme, er fra Kolding, hvor jeg 
købte den i februar sidste år. Da var 
jeg nødt til at køre en strækning på 
motorvejen, men ellers holder jeg 

mig til byer og landeveje,“ fortæller 
Taxivognmanden fra Hornslet.

Med stråhat og dannebrogsflag
Sin første veteranbil købte han for 
fem år siden, og det var en Ford T 
fra 1931. Den har han siden solgt 
og i stedet købt en Volvo 444 fra 
1953. Men den har kun to døre, så 
han valgte at skifte den ud med sin 
nuværende Amazon med fire døre.

„Jeg synes, der er mere bil over 
den, jeg har nu. Den blev gennem-
renoveret i 1990, har ingen rust og 
er nem at holde. Når vi kører i den, 

har vi stråhat på og sætter gerne 
de to små dannebrog på forreste 
kofanger. Folk stopper ofte op og 
vinker, når vi kommer kørende i 
den,“ forklarer han.

Med sine 68 år ser Benny Friis ind 
i sin tredje alder, hvor han har planer 
om at køre endnu oftere i Volvo’en, 
gerne med hustruen, Marie, og 
børne børnene, som han har fem af.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

Benny Friis, ejer af Hornslet-Mørke Taxa, kører flere 

gange om ugen i sin Volvo Amazon fra 1959. Det 

bliver mest til korte ture og med højst 80 kilometer i 

timen, da der ikke er seler i den.



Vi ønsker alle læsere, partnere og kunder rigtig

GLÆDELIG JUL  
OG GODT NYTÅR

– og ser frem til et fortsat  godt samarbejde i 2022

Tlf. 8642 8560 · www.hans-kirk.dk

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

GREFTA TRYK A/S

Glædelig jul og godt nytår

Peab Asfalt A/S
Nørreskov Bakke 1 . 8600 Silkeborg

Telefon 8722 1500 . www.peabasfalt.dk

Vi lever i mødet

Tak til det lokale erhvervsliv  
for samarbejdet i 2021

RANDERS-AUTOINDRETNING.DK
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MAX 80 I TIMEN UDEN SELER

https://www.bdo.dk
https://hans-kirk.dk/
http://www.co-4.dk
http://grefta.dk/
http://vam.dk
https://www.mercatus.dk
https://peabasfalt.dk/
https://djurslandsbank.dk/erhverv
https://www.randers.dk/borger/job-og-ledighed/jobcenter/
http://randers-autoindretning.dk
http://www.toyota-randers.dk
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Mødebordet er af genbrugstræ fra 
et bolværk på en havn, gulvtæp-
pet er skabt af fiskenet samlet 
op i verdenshavene og stolenes 
sæder er formet i fiber af brugte 
cola flasker. Derfor er lokalet døbt 
„Genbrugspladsen“ og er kun et af 
flere, der skal understrege Jyske 
Banks grønne profil i de nye lokaler 
på Tronholmen i Randers.

„Vi er alle sammen superglade 
for vores nye lokaler her på Tronhol-
men. Her kommer vi til at stå stærkt 
i fremtiden. Vores 32 medarbejdere 
har haft stor indflydelse på flytnin-
gen, og det har givet et fantastisk 
miljø til gavn for os selv og ikke 
mindst vores kunder, der nu får 
rådgivning i behagelige omgivelser,“ 
fortæller Lars Windolf-Nielsen, som 
er direktør for erhvervsafdelingen i 
Jyske Bank i Randers.

Rådgivere trækker på hinanden
Afhængigt af den rådgivning, der 
skal finde sted, har mødelokalerne 
temaer og navne som Vækst huset, 
Visionen, 
Albuerummet, 
Butikken, Vin-
baren og nævnte 
Genbrugs-
pladsen. I huset 
bor der andre 
virksomheder, 
som banken har 
fællesskab med, 
og parkerings-
forholdene er langt bedre end på 
den tidligere adresse på hjørnet af 
Østervold og Dytmærsken.

„Rådgivning af fremtidens 
privatkunder kræver stærke faglige 
miljøer, og vores kunder stiller høje 
krav til vores kompetence. Tidligere 
skulle alle rådgivere kunne det hele. 
Det har vi ændret, så kunden stadig 
har sin personlige rådgiver, men 
samtidig stiller vi med den bedste 
kompetence alt 
efter kundens 
behov,“ forklarer 
Ulla Vestergaard 
Madsen, som 
er direktør for 
de tre nævnte 
afdelinger.

Styrker den 
grønne profil
Samtidigt er der etableret mulighed 
for telefonisk at kontakte banken 
24/7, og der er hæveautomat ved 
indgangen. Som Lars Windolf-
Nielsen udtrykker det: „Vi er både 
digitale og lokale.“ Flytningen fra 
midtbyen med alt for meget plads 
på hjørnet af Østervold og Dytmær-

sken til Tronhol-
men er også et 
led i styrkelsen 
af bankens 
grønne profil.

„Vi arbejder 
målrettet med 
bæredygtighed. 
I forvejen ejer 
Jyske Bank en 
vindmølle, så 

vi er CO2-neutrale på el, og vi vil 
gerne købe en mere, så det også 
gælder vores medarbejderes hus-

stande. Til kunderne har vi favo-
rable leasingmuligheder til elbiler 
og finansierings muligheder til for 
eksempel solceller og vindmøller,“ 
forklarer Ulla Vestergaard Madsen.

Ser frem til rejse med kunderne
Under rådgivningen bliver virksom-

hedskunderne 
udfordret på, 
hvordan de 
tænker FN’s 
verdensmål ind. 
Banken tilbyder 
grønne obliga-
tioner til energi-
renovering af 
ejendomme 
og mere 

bæredygtige porteføljer i 
investerings foreninger 
til både erhverv og 
private. 

Med det nye domicil 
og de strukturelle 
ændringer er de to 
afdelingsdirektører 
sikre på, at banken vil 
få succes og øge sin 
vækst, og de ser frem 
til at have kunderne 
med på en rejse med 
en bank, der vil meget 
mere Randers, og de 
hjælper dem hellere 
end gerne med at inve-
stere i byen.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

I Jyske Bank i Randers tror man på, at bæredygtighed er en god investering, 

både for banken selv og for kunderne. Banken er netop flyttet fra centrum 

ud på Tronholmen 5 og har samtidigt styrket rådgivningen betragteligt.

TÆNKER VERDENSMÅL  
IND I RÅDGIVNINGEN

  FLYTNINGEN HAR 

GIVET ET FANTASTISK 

MILJØ TIL GAVN FOR OS 

SELV OG IKKE MINDST 

VORES KUNDER
Lars Windolf-Nielsen

  I FORVEJEN 

EJER JYSKE BANK EN 

VINDMØLLE, SÅ VI ER CO2-

NEUTRALE PÅ EL, OG VI VIL 

GERNE KØBE EN MERE
Ulla Vestergaard Madsen
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TÆNKER VERDENSMÅL  
IND I RÅDGIVNINGEN

Direktører Ulla Vestergaard Madsen og Lars Windolf-Nielsen, Jyske Bank i Randers
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Hvis man skulle have sejlet med 
Fregatten Jylland, ville de fleste nok 
vælge at være en af officererne, der 
slap for det hårde arbejde og kunne 
mæske sig med god mad i officers-
messen og kalde på vin, når glasset 
var tomt. Det valg er der flere og 
flere virksomheder, der træffer for 
deres medarbejdere.

„Det var gode forhold i smukke 
omgivelser. Oveni fik vi god 
forplejning til vores bestyrelses-
uddannelse, som er et akademi-
forløb i bestyrelsesansvar med eksa-
men. Vi var alle begejstrede og kom 

bagefter på, at vi gerne ville have 
spist frokost på Fregatten, og så 
siger Karin, at det gør vi bare næste 
gang,“ fortæl-
ler Annemette 
Lyngby, som er 
chef konsulent 
hos Dania 
Erhverv og står 
for bestyrelses-
uddannelsen.

Næste gang, 
uddannelsen 
bliver gennemført, vil det foregå 
på Fregatten igen, og denne gang 

med frokost på skibet. Karin Buhl 
Slæggerup er direktør for Fregatten 
Jylland og vil gerne være vært for 
virksomheder, der ønsker at give 
personale og forretningsforbindelser 
faglighed i en kulturel ramme.

Atmosfære i historiens vingesus
„Vi har et auditorium med plads til 
130 og flere mødelokaler. I alt har 
vi kapacitet til 200 erhvervsgæster. 

Vi samarbejder 
med vores nabo-
restaurant, Ka-
rens Køkken, om 
forplejningen, og 
man kan både 
spise og sove på 
skibet og for den 
sags skyld holde 
diskotek i audito-

riet. Arrangementer kan være, mens 
andre gæster er her, og uden for 

Alle kender Fregatten Jylland med tilhørende værksteder, 

museum og butik. Men stedet kan mere end give familien 

en god oplevelse på ferien. Virksomheder bruger i 

stigende grad faciliteterne til sociale og faglige events.

FANTASTISK RAMME MED HISTORISK ATMOSFÆRE

  DET VAR GODE 

FORHOLD I SMUKKE 

OMGIVELSER. VI VAR ALLE 

BEGEJSTREDE
Annemette Lyngby, Dania Erhverv

www.randersbiz.dk · november 2021
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åbningstid for eksempel fra klokken 
18,“ forklarer Karin Buhl Slæggerup.

Thomas Kjerstein var en af 
deltagerne på 
bestyrelses-
uddannelsen 
og er begejstret 
for valget af 
Fregatten Jyl-
land som sted 
for undervisning 
og eksamination. For foden af den 
gamle købstad Ebeltoft oplevede 
han på Fregattens område et hel-
støbt forløb.

„Fregatten er en fantastisk 
ramme, hvor man oplever en profes-
sionel blanding af moderne lokaler 
og faciliteter med alt, man kan øn-
ske sig, og samtidigt i en atmosfære 
med udsigt til et gammelt krigsskib 
som led i historiens vingesus,“ 
fortæller han.

Interesseret i nytænkning
Han er selv med sin virksomhed, 
Nordic Destination, arrangør af 

events. Flere 
gange har han 
anvendt Fregat-
ten Jylland, som 
han altid foreslår 
sine kunder som 
lokation, når der 
er tale om større 

grupper. Han har også prøvet at 
sove med en større gruppe på selve 
fregatten, hvor en af deltagerne 
efter følgende udbrød: „Hvor kan 
man ellers sove i ske med en ka-
non?“ Thomas har booket Fregatten 
til et event for et privat firma, der 
stiller med 150 mand i august.

„Det bliver et primært socialt 
arrangement med bespisning og 
fest om bord. Der bliver aktiviteter 
på Horisonten, som ligger lige ved, 

og så er det nemt at bevæge sig 
ud i området og byen. Fregatten er 
en genial ramme for firmaevents,“ 
mener Thomas Kjerstein.

Han roser Fregatten Jylland og 
 direktøren, Karin Buhl Slæggerup, 
for at være lydhør, fleksibel og inte-
resseret i nytænkning. Det er, som 
om alt er muligt.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

FANTASTISK RAMME MED HISTORISK ATMOSFÆRE

  FREGATTEN ER EN 

GENIAL RAMME FOR 

FIRMAEVENTS
Thomas Kjerstein, Nordic Destination

Lærke Marie Larsen og direktør Karin Buhl Slæggerup, Fregatten Jylland
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JEG ER ALTID DEN SAMME JESPER

Filialdirektør Jesper Stærmose, Arbejdernes Landsbank
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Jesper Stærmose er filialdirektør i Arbejdernes Lands-
bank på Østervold i Randers. Hans tilgang til ledelse er, 
at han som udgangspunkt vil alle det 
bedste, hvilket han mener, perso-
nalet mærker. Han føler sig vellidt 
og respekteret, fordi han altid er sig 
selv og derfor virker troværdig og 
oprigtig. Og han kan lide at være på.

„Jeg er klart bedst til at tale. 
Jeg har ingen problemer med at 
stille mig op foran 500 mennesker. 
Nogen vil sige, jeg kan lide at høre 
mig selv tale, men jeg kan også være ydmyg, og jeg 
er blevet bedre til at lytte. For mig er tillid og respekt 
meget vigtigt, og jeg gør, hvad jeg kan, for at efterleve 
mest mulig åbenhed,“ fortæller Jesper Stærmose.

Vokset op med kærlighed
Han er udlært i banken og har altid arbejdet her, dog 
i andre filialer i Viby, Hjørring og Nørresundby. I 2017 
kom han tilbage til filialen i Randers som direktør. Han 
er dermed kommet hjem til den by, 
hans hjerte banker for, og hvor han 
er født.

„Jeg er født og vokset op sam-
men med min 10 år ældre storebror 
i Kristrup under ordentlige forhold 
og med masser af kærlighed. Min 
far var postbud og stod tidligt op om 
morgenen, mens min mor var lægesekretær, trænede 
gymnastikhold, surfede og sejlede. Og så er hun det 
mest kulturelle menneske, jeg kender,“ fortæller filial-
direktøren.

Fodbold fylder meget
Da Jesper var ni år, blev forældrene skilt, hvilket selv-
følgelig gjorde ham ked af det. Pludselig skulle han bo 

to steder, men det kom til at fungere fint. Hver dag var 
han i begge hjem, hvor han også fik venner, som han 

legede med, spillede fodbold med 
og arrangerede lokale cykelløb med. 
I dag er han selv gift med Malene 
samt far til Sander på 7 år og Victor 
på 10.

„Derhjemme er jeg den rumme-
lige, tålmodige far, hvor Malene er 
den kærlige men også mest direkte 
over for drengene. Jeg har en gan-
ske lang lunte, men de er ikke i tvivl, 

når jeg mener, nok er nok. Vi går alle op i fodbold, som 
begge drengene går til, og som fylder meget i det, vi 
gør sammen,“ fortæller Jesper Stærmose.

Drømmer om sommerhus og Porsche
Samværet med familien er vigtigt for ham i en travl 
hverdag, hvor banken tager meget af hans tid. Dog er 
den ugentlige arbejdstid sænket, fordi han med årene 
er blevet bedre til at uddelegere. For eksempel har 

han spurgt en medarbejder, om 
vedkommende ville tage til fodbold-
landskampen mod Færøerne, hvilket 
vedkommende glædestrålende 
takkede ja til.

„Jeg vil gerne lave et endnu 
stærkere fagligt miljø her i banken, 
som i øvrigt er kåret som dansker-

nes foretrukne pengeinstitut 12 år i streg, og privat vil 
jeg gerne rejse til storbyerne at se fodbold med Malene 
og drengene. Jeg drømmer også om et sommerhus, 
hvor de kan komme med kærester og børnebørn en 
gang. På et tidspunkt vil jeg anskaffe mig en gammel 
Porsche,“ slutter Jesper Stærmose.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

JEG ER ALTID DEN SAMME JESPER

Han har ingen problemer med at rejse sig i forsamlinger og tage ordet, 

og måske kan han lide at høre sig selv tale. Selv mener han, det hænger 

sammen med, at han har personligheden med i jobbet, og han er den 

samme i banken som ude i byen og derhjemme.

  FOR MIG ER TILLID OG 

RESPEKT MEGET VIGTIGT, 

OG JEG GØR, HVAD JEG 

KAN, FOR AT EFTERLEVE 

MEST MULIG ÅBENHED

  JEG HAR EN GANSKE 

LANG LUNTE, MEN DE 

ER IKKE I TVIVL, NÅR JEG 

MENER, NOK ER NOK
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Alle data er indhentet i perioden 
11.09.2021 - 10.11.2021
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
Bisnode Danmark A/S Gengivet uden an-
svar. Antal ansatte er en usikker variabel. 
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

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

A.K. IVERSEN A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 12,3 (10,1)
Resultat før skat 2,8 (1,6)
Egenkapital 12,7 (10,7)
Antal ansatte 15

AC-TEC A/S*
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 15,3 (12,1)
Resultat før skat 3,6 (2,3)
Egenkapital 26,6 (24,8)
Antal ansatte 21

ALBYG APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 5,3 -
Resultat før skat 1,0 -
Egenkapital 0,8 -
Antal ansatte 7

ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,5)
Resultat før skat 1,4 (1,6)
Egenkapital 6,5 (5,4)
Antal ansatte 6

AUNING TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 20,7 (20,7)
Resultat før skat 1,0 (1,6)
Egenkapital 6,5 (5,8)
Antal ansatte 22

AUTOCENTER ASSENTOFT APS
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 6,0 (5,7)
Resultat før skat 2,3 (0,8)
Egenkapital 15,5 (14,4)
Antal ansatte 6

AUTOMOBILHUSET RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 18,5 (14,2)
Resultat før skat 2,2 (1,4)
Egenkapital 8,3 (7,5)
Antal ansatte 40

B10 MARKETING A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,9)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 1,2 (1,4)
Antal ansatte 8

BILCO A/S RANDERS
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 15,6 (15,3)
Resultat før skat 3,3 (2,8)
Egenkapital 9,1 (7,6)
Antal ansatte 28

BUREAU FRYDENSBERG & CO. A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 4,6 (4,5)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 0,8 (0,9)
Antal ansatte 5

COMBI-SYSTEM DANMARK APS*
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,1)
Resultat før skat 0,2 (-0,1)
Egenkapital 0,9 (0,8)
Antal ansatte 5

DAN DRYER A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 13,6 (9,5)
Resultat før skat 7,0 (3,4)
Egenkapital 6,9 (3,7)
Antal ansatte 11

DANEXPLORE APS*
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 2,2 (4,0)
Resultat før skat -1,5 (-0,6)
Egenkapital -3,7 (1,3)
Antal ansatte 10

DANISH TOOL PRODUCTIONS APS
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 3,7 (2,6)
Resultat før skat 1,1 (0,2)
Egenkapital 3,1 (2,3)
Antal ansatte 9

DANSK MASKIN TEKNIK A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 13,8 (13,6)
Resultat før skat 0,5 (1,1)
Egenkapital 3,7 (4,3)
Antal ansatte 25

DEN 12. MAJ 2016 APS
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,9)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 0,5 (0,4)
Antal ansatte 7

EMVI APS
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 12,6 (11,3)
Resultat før skat 7,7 (7,8)
Egenkapital 11,4 (12,2)
Antal ansatte 6

ENGSKO A/S
Regnskabsafslutning 31-05-2021 
Bruttofortjeneste 6,8 (5,0)
Resultat før skat 3,9 (0,9)
Egenkapital 9,5 (7,0)
Antal ansatte 8

ERHVERV OG BOLIG BYG A/S*
Regnskabsafslutning 31-08-2021 
Bruttofortjeneste 12,2 (7,4)
Resultat før skat 5,8 (5,8)
Egenkapital 10,1 (5,5)
Antal ansatte 7

FJORDGÅRDEN RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,6)
Resultat før skat -0,4 (-0,4)
Egenkapital -0,4 (-0,1)
Antal ansatte 8

FL. LASER APS*
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 3,8 (3,3)
Resultat før skat 1,3 (0,0)
Egenkapital 6,0 (5,0)
Antal ansatte 5

FÅRUP BYGGESELSKAB APS
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 2,9 (-0,0)
Resultat før skat 0,2 (-0,0)
Egenkapital 0,2 (-0,0)
Antal ansatte 15

HEIN & SØNNER A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 9,0 (8,7)
Resultat før skat 1,3 (0,3)
Egenkapital 6,0 (5,5)
Antal ansatte 10

HELSTED BAGEREN APS
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 6,4 (6,0)
Resultat før skat 1,1 (0,6)
Egenkapital 1,3 (1,0)
Antal ansatte 13

HELSTED VVS APS
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 15,8 (14,2)
Resultat før skat 1,7 (4,1)
Egenkapital 6,9 (8,8)
Antal ansatte 17

HOLST SHIPPING A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 13,0 (11,7)
Resultat før skat 6,6 (5,5)
Egenkapital 7,2 (6,3)
Antal ansatte 9

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

JMA A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 29,0 (22,0)
Resultat før skat 3,8 (1,0)
Egenkapital 6,5 (4,1)
Antal ansatte 43

JUNGE A/S
Regnskabsafslutning 31-05-2021 
Bruttofortjeneste 8,9 (9,0)
Resultat før skat 3,4 (2,3)
Egenkapital 19,3 (17,7)
Antal ansatte 7

KILDEBERG APS
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,4)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,5)
Antal ansatte 5

KORREBORGS EFTF. APS
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 5,9 (6,3)
Resultat før skat 0,7 (0,0)
Egenkapital 0,7 (0,2)
Antal ansatte 13

KYLLING & CO. HOBRO APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 1,8 -
Resultat før skat 0,2 -
Egenkapital 0,2 -
Antal ansatte 5

KYLLING & CO. RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 1,7 -
Resultat før skat 0,3 -
Egenkapital 0,3 -
Antal ansatte 5

MK GASSUM APS*
Regnskabsafslutning 31-03-2021 
Bruttofortjeneste 0,8 -
Resultat før skat -0,5 -
Egenkapital -0,4 -
Antal ansatte 15

MULTI-LIVING AF 2014 APS
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 6,6 (4,8)
Resultat før skat 0,9 (-0,4)
Egenkapital 2,7 (1,6)
Antal ansatte 13

MULTI-TEK BRANDDØRE 
AF 1988 A/S*
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 36,4 (35,6)
Resultat før skat 2,8 (0,9)
Egenkapital 20,2 (19,0)
Antal ansatte 67

MØLBALLE A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 17,5 (13,4)
Resultat før skat 4,1 (0,6)
Egenkapital 9,8 (7,0)
Antal ansatte 27

MAAK-SHOP APS
Regnskabsafslutning 31-01-2021 
Bruttofortjeneste 4,1 (3,5)
Resultat før skat 1,7 (0,9)
Egenkapital 2,0 (0,7)
Antal ansatte 15

NATIONAL REVISION 
GODKENDTE REVISORER A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 24,6 (23,0)
Resultat før skat 7,5 (5,6)
Egenkapital 9,4 (8,6)
Antal ansatte 29

NORDIC ELTECH APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,8)
Resultat før skat 1,3 (1,3)
Egenkapital 1,1 (1,0)
Antal ansatte 5

PACK PLAST A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 18,0 (22,5)
Resultat før skat 7,9 (9,4)
Egenkapital 19,2 (20,4)
Antal ansatte 14

PREBI HANDEL APS
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste -0,1 (0,5)
Resultat før skat 0,8 (-0,2)
Egenkapital 1,1 (0,3)
Antal ansatte 6

RANDERS FC A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 50,4 (33,7)
Resultat før skat 8,1 (-6,4)
Egenkapital 11,3 (4,2)
Antal ansatte 59

REEHOLM OG BREDAHL A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 8,0 (7,0)
Resultat før skat 0,5 (0,5)
Egenkapital 1,7 (1,3)
Antal ansatte 13

SOCIALSERVICE.NU APS
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 5,7 (5,0)
Resultat før skat 1,8 (0,8)
Egenkapital 2,2 (1,4)
Antal ansatte 5

STOKVAD RÅDGIVENDE 
INGENIØRER A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 20,8 (18,5)
Resultat før skat 1,7 (3,1)
Egenkapital 2,7 (3,8)
Antal ansatte 30

TANDLÆGE 
LONE ULLITS CHRISTENSEN APS
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,7)
Resultat før skat 0,5 (0,9)
Egenkapital 1,4 (1,0)
Antal ansatte 6
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Der har ikke været nogen Allan i Allans Gulvbelægning ApS de sidste 40 

år. Men de mange kunderelationer og det store netværk gør, at ejerleder 

Christian Thomasen alligevel holder fast i navnet.

Stabil indtjening
Sidste regnskabsår realise-
rede virksomheden et brutto-
fortjeneste på 4,7 mio. kr. Det 
er den højeste i de sidste fem 
år, og før-skat resultatet på 
knap 1,5 mio. kr. er Christian 
tilfreds med. Der har været 
overskud i virksomheden, 
så langt øjet rækker, og der 
er mange faste kunder på 
listen. Christians far Henrik er 
stadig aktiv gulvlægger, men 
han bliver snart 67 år, så han 
er med Christians egne ord 
efterhånden på aftægt.

Holder aftalerne
Virksomhedens succes skyl-
des ifølge Christian, at de af-
taler, han laver med kunderne, 
bliver overholdt. „Det er ofte 
et problem i branchen, at 
tidsplanerne skrider. Det gør 
de ikke hos os. Det eneste, 
der kan gå galt, er sygdom. 
Og så sætter vi en ære i at 
lave tingene ordentligt. Hvis 
der alligevel dukker en fejl på, 
retter vi op på det med det 
samme.“

Med gode og stabile medar-
bejdere og et fornuftigt pris-
leje, så går det hele, forklarer 
han.

Mange erhvervsopgaver
Christian tager ikke de helt 
store byggerier ind, men små 
og mellemstore erhvervs-
opgaver passer rigtig godt 
til virksomheden, med den 
nuværende bemanding på 
syv inklusive to lærlinge. 
„Så længe der er mangel på 
arbejdskraft, kan vi ikke gøre 
mere end det, vi gør. Erhverv 
fylder i øjeblikket nok 60% af 
opgaverne, og vi har en del 
opgaver som underentrepre-
nør. Vi arbejder også fast for 
Randers Kommune, hvor vi 
går på nogle af skolerne. Det 
er alt fra mindre reparationer 
til belægning i et nyt klasse-
lokale.“

Netværksbaserede opgaver
En anden fast kunde er hotel-
kæden Montra Hotels, hvor 
der lige nu er en opgave hos 
Sabro Kro. Men til januar er 

det en opgave i Nordjylland på 
Hotel Hanstholm, der skal lø-
ses af Harridslev-gulvfolkene.
Der er ingen aktuelle planer 
om at revolutionere virksom-
heden, forklarer Christian. 
„Jeg forventer, at vi fortsæt-
ter i det leje, vi ligger i. Vi skal 
nok ikke lige have ansat en 
6-7 mand mere. Jeg tror, at 
det hele bremser noget op, 
det kan ikke blive ved med 
at gå lige stærkt. Men det 
gør heller ikke så meget. Fra 
corona brød ud og frem til og 
med august i år, har vi ikke 
været meget hjemme, så en 
lidt roligere hverdag passer 
mig faktisk fint,“ slutter han.

Allans Gulvbelægning ApS
Logevej 4, Harridslev
8930 Randers NØ

Regnskabsafslutning 30-04-2021

Bruttofortjeneste 4,7 (4,1)

Resultat før skat 1,5 (0,4)

Egenkapital 6,4 (5,2)

Antal ansatte 9
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Netværk giver bonus på gulvet

Ejerleder Christian Thomasen, Allans Gulvbelægning ApS

TANDLÆGE 
MARIE-NOEL ANDERSEN APS
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,4)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,8 (0,8)
Antal ansatte 5

THORTRANS A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 93,6 (87,1)
Resultat før skat 7,7 (0,5)
Egenkapital 23,3 (16,9)
Antal ansatte 171

UNIT-PARTNER APS
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,5)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,9 (0,9)
Antal ansatte 5

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 25

WILLIAM LAURSEN 
ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-05-2021 
Bruttofortjeneste 7,5 (11,6)
Resultat før skat -0,8 (3,3)
Egenkapital 17,4 (20,5)
Antal ansatte 13

WO INTERIOR A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,9)
Resultat før skat 1,1 (0,5)
Egenkapital 6,8 (4,8)
Antal ansatte 18
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Verdo fibernet 
overtaget af Norlys
Verdo og Norlys har ind-
gået en betinget aftale om 
overtagelse af Verdo Tele, 
der ejer fibernettet til godt 
26.000 adresser i Randers og 
Hobro. Norlys ejer og driver 
Danmarks største fibernet og 
ejer i forvejen 25 procent af 
Verdo Tele. Verdo ønsker at 
fokusere på at bidrage til den 
grønne omstilling inden for sin 
kerneforretning.
„Vi har ydet et stort bidrag til 
digitaliseringen af de to byer 
ved at etablere fibernet. I de 
kommende år vil fibernettet 
blive yderligere udbygget 
af færre aktører, og her vil 
Norlys være en af de største. 
Vores fokus er at bidrage til 
den grønne omstilling gen-
nem forsyning, udvikling af 
energianlæg, handel med 
brændsler og teknisk infra-
struktur. Derfor er det nu 
et godt tidspunkt for os at 
fremtidssikre fibernettet ved 
at sælge det til Norlys,“ siger 
Torben Høeg Bonde, bestyrel-
sesformand i Verdo.
Ejerskiftet af fibernet-infra-
strukturen har ingen indvirk-
ning på kunderne, da Norlys’ 
selskab Stofa allerede i dag 
har dialogen med kunderne 
på fibernettet i området.

Sparekassen Kronjylland 
har tilfredse privatkunder
Anerkendt undersøgelse 
udpeger for tredie år i træk, at 
Sparekassen Kronjylland har 
de mest tilfredse privatkun-
der. „Tilfredse kunder er vores 
vigtigste strategiske mål. 
Derfor er vi utroligt glade for, 
at netop vores kunder er de 
mest tilfredse – ikke mindst 
når det nu har været tilfældet 
tre år i træk. Det er formentlig 
også en af årsagerne til, at 
rigtig mange af vores kunder 
siger, at de gerne vil anbefale 
os til andre. Det er en væsent-
lig årsag til, at vi de seneste 
år har fået mange nye kunder, 
og det er vi meget taknem-
melige for,“ siger adm. direk-
tør Klaus Skjødt.
Fokus blev for alvor skær-
pet, da sparekassen i 2015 
formulerede fire kundeløfter, 
som de garanterede, at de 
kunne leve op til, og siden 

er endnu et kommet til. Et af 
dem hedder, at „du får hurtigt 
svar“, og undersøgelsen 
viser, at sparekassen også 
her skiller sig positivt ud. Det 
er også noget, som country 
manager Sofie Breum i EPSI 
Rating Danmark, der står bag 
undersøgelsen, fremhæver i 
sin kommentering af undersø-
gelsen. 

Randers Idrætshaller

Direktør Gitte Nørgaard (62) 
har indgået en aftale om 
fratrædelse med Randers 
Idrætshaller for at gå på 
pension. Hun har siden 2002 
stået i spidsen for Randers 
idrætshaller og har i alle 
årene været hallernes ansigt 
udadtil med store relatio-
ner til byens forenings- og 
erhvervsliv. Gitte har udført 
opgaven med omhu og på en 
god, respekteret og kvalifi-
ceret måde. Randers Idræts-
haller har udviklet sig i hele 
perioden og står nu som en 
større og stærkere organisa-
tion.
Gitte har desuden haft an-
svaret for at være bygherre 
for opførelsen af Multiare-
naen ved Arena Randers. 
Det har vist sig at være et 
vanskeligt og kompliceret 
forløb, da samarbejdet med 
totalentreprenøren har været 
problemfyldt. En syn- og 
skønsforretning har netop 
bekræftet, at totalentrepre-
nøren for dennes regning, 
skal lægge et nyt gulv i are-
naen, da gulvet er begyndt at 
bule op.
Stillingen er allerede opslået 
og Gitte fratræder samtidig 
med ansættelse af ny direk-
tør, eller senest ultimo januar 
2022.

Randers Kommune

Lone Beltoft (50) er tiltrådt 
som sekretariatschef i Børn 
og Skole. Hun er uddannet 
cand.scien.adm. fra Aalborg 
Universitet og har siden 
taget en master i offentlig 
ledelse fra Aalborg Univer-
sitet suppleret med kurser i 
økonomistyring, strategisk 
kommunikation og innovation. 
Hun blev ansat i kommunen 
som fuldmægtig i 1998, har 
været nogle år forbi Planlæg-
ningsafdelingen på Århus 
Sygehus og har siden 2011 
arbejdet som konsulent i Børn 
og Skole i Randers kommune 
og siden 2018 bestridt forskel-
lige lederstillinger indenfor 
Børn og Skole området. Hun 
kommer med lang erfaring i 
at arbejde med politiske og 
strategiske målsætninger og 
 visioner og sikre, at de ud-
møntes i konkrete indsatser.
„Jeg glæder mig meget til 
at fortsætte som sekreta-
riatschef og dermed blive 
chef for et sekretariat, der 
understøtter det meget store 
og spændende børn- og 
skoleområde. Sekretariatet er 
kendetegnet af høj faglighed 
og engagerede medarbejdere, 
hvor vi gerne deler erfaringer 
og samarbejder om at løse 
opgaver. Samtidig ser jeg 
frem til at være med til at blive 
en del af samspillet med det 
politiske niveau, med driften 
og til samarbejdet i ledelsen 
i Børn og Skole,“ siger Lone 
Beltoft.

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

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

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

Boligsidens Markedsindeks.

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

fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

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

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid

velkommen til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,

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

boligmarkedet.

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

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

Boligsidens Markedsindeks.

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

fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.
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De tilgængelige data for 
hhv. erklærede konkurser 
og bruttoledighed giver 

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

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

niveau er meget usikkert.
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Museum Østjylland

Jesper Bækgaard tiltrådt som 
museumschef på Museum 
Østjylland. Han er uddan-
net cand.mag. i Historie og 
Medievidenskab fra Aarhus 
Universitet og kommer fra en 
stilling som museumsdirektør 
for Struer Museum. Jes-
per har mange års erfaring 
bag sig i at udvikle såkaldt 
stedbundne museer, der har 
afsæt i at formidle en del af 
landets historie ud fra det 
geografiske sted, museet 
repræsenterer. Og her er han 
især kendt for at forstå at 
fokusere museers formidling 
og profil og dermed under-
støtte, at et museum kan gå 
forrest og med stor relevans 
formidle sin viden. Samtidig 
har han stor erfaring i at drive 
et museum, hvor der også 
er mange og engagerede 
frivillige.

„Museum Østjylland er på 
tværs af sine afdelinger i 
Ebeltoft, Grenaa og Randers 
et spændende og stærkt 
museum med en enorm 
viden og høj kvalitet. Her er 
engagerede og passionerede 
medarbejdere som forstår og 
tør arbejde med den unikke 
historie i området. Jeg glæder 
mig helt vildt til at være med 
til at præge den videre udvik-
ling og begejstre publikum, 
ligesom jeg også glæder mig 
til at hilse på og fortsætte 
samarbejdet med de mange 
frivillige, som støtter op om 
Museum Østjylland og muse-
ets afdelinger,“ siger Jesper 
Bækgaard.

Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum

Britta Andersen (60), der har 
stået i spidsen for Gammel 
Estrup Danmarks Herre-

gårdsmuseum siden år 2000 
stopper til maj 2022. Museet 
siger dermed farvel til en 
lokal ildsjæl og drivkraft, der 
igennem sit lange virke har 
udviklet herregårdsmuseet på 
Djursland fra et støvet stole-
museum til et internationalt 
anerkendt specialmuseum for 
hele den danske herregårds-
historie.
„Jeg har sammen med mine 
dygtige ansatte været på en 

eventyrlig rejse med Gammel 
Estrup. Stedet har udviklet sig 
helt fantastisk, og vi står et 
sted nu, hvor jeg føler, at jeg 
godt kan slippe tømmen. Jeg 
har gennem min karriere væ-
ret meget væk hjemmefra, og 
nu glæder jeg mig til at bruge 
mere tid sammen med min 
mand, børn og børnebørn,“ 
siger hun.

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
42824615 Privat Pool.dk ApS .......................................... 11.11.2021
42821144 Blåvand Bassin Service ApS ..........................09.11.2021
42818585 Nordlige Huse ApS .........................................09.11.2021
42814539 Vilship ApS .....................................................08.11.2021
42810150 Rune´s VVS ApS .............................................05.11.2021
42805920 Udviklingsselskabet Jyllandsgade Aalborg ApS..03.11.2021
42802182 Qwiek ApS .....................................................02.11.2021
42790125 Pool og Wellness ApS ................................... 28.10.2021
42788333 Østervold 47 ApS ...........................................27.10.2021
42787396 Real Life Trading Danmark ApS .....................27.10.2021
42781363 Nils Byg aps ................................................... 25.10.2021
42773913 DPP International FZCO ApS .........................21.10.2021
42773735 Sund & Tryg ApS ............................................21.10.2021
42768251 InnoSteel & Metals ApS.................................19.10.2021
42764280 Café 38 ApS ...................................................18.10.2021
42764159 Udviklingsselskabet Hegedalsvej ApS ..........18.10.2021
42764108 BBTP 1920 3 ApS ...........................................18.10.2021
42764086 BBTP 1920 2 ApS ...........................................18.10.2021
42764051 BBTP 1920 1 ApS ...........................................18.10.2021
42764019 BB2008 ApS ...................................................18.10.2021
42753939 Peonia Bolig ApS ............................................13.10.2021
42753696 IM Trading ApS ...............................................13.10.2021
42753688 Pioneering Technology Ventures ApS ...........13.10.2021
42746053 Smedebroen 9-11 ApS ...................................11.10.2021
42743267 Skaaning Lindskov Aps ................................. 09.10.2021
42741671 Krogh Tømrer & Entreprenør ApS ................. 08.10.2021
42732214 Kop & Kande, Randers Storcenter ApS ........ 05.10.2021
42731587 HLA Express ApS.......................................... 05.10.2021
42726788 Gastroværkstedet ApS .................................. 04.10.2021
42723789 Sandinavian Atr ApS.......................................01.10.2021
42720372 Kristrup Vognmandsforretning ApS ..............30.09.2021
42712159 PAD-dataservice ApS ...................................28.09.2021
42703249 HC El-Service ApS ........................................24.09.2021
42702927 Madsen & Ko ApS .........................................24.09.2021
42702714 Eden Ejendomme ApS ..................................24.09.2021
42702366 A1 Erhverv ApS .............................................24.09.2021
42697702 Danmark Music Group ApS ..........................22.09.2021
42694517 Livetsmor ApS ............................................... 21.09.2021

42694495 BBTP ApS ...................................................... 21.09.2021
42694428 Vorup Klinker ApS ......................................... 21.09.2021
42689149 1.MNK Service ApS ...................................... 19.09.2021
42684295 Kage Huset ApS ............................................ 16.09.2021
42682837 Juhl Fugt og Indeklima ApS .......................... 16.09.2021
42679240 BBJS ApS ...................................................... 15.09.2021
42678325 Zjopping Source Code ApS ........................... 15.09.2021
42678171 Zjopping DK ApS ........................................... 15.09.2021
42676853 Zjopping International ApS............................ 14.09.2021
42665339 BHC-Engineering ApS...................................09.09.2021
42664545 RWA-Teknik ApS ...........................................09.09.2021

Selskabsændringer
37111775 Creativ Business IVS ........................................... 11.11.2021 4)
27230458 ERIK HOUGAARD SØRENSEN ApS .................. 11.11.2021 2)
37681296 Dansk Køkkenmontering ..................................... 11.11.2021 2)
39717875 Unique Wear IVS TVANGSOPLØSNING............ 11.11.2021 2)
39102250 Krammer Innovation ApS .................................... 11.11.2021 2)
39194783 Aepic IVS .............................................................10.11.2021 4)
37500755 Sand Golf IVS ......................................................10.11.2021 4)
37875317 Miss F IVS............................................................10.11.2021 4)
40123431 Service Patruljen ivs ............................................10.11.2021 4)
32885772 Navneselskabet af 19.04.2010 ApS ...................09.11.2021 0)
32444563 Navneselskabet af 28.08.2009 ApS ...................09.11.2021 0)
42435724 Essex Trade ApS .................................................09.11.2021 0)
28862369 Smedebakken Dalbyneder ApS ..........................09.11.2021 1)
39670240 Waid IVS ..............................................................08.11.2021 4)
39944065 RMI Rejser ivs .....................................................08.11.2021 4)
37850047 Adventure House IVS ..........................................08.11.2021 4)
39620014 H-Strøm IVS ........................................................08.11.2021 4)
40051406 DD Nedbrydning ApS ..........................................08.11.2021 4)
37698318 LH Inno IVS ..........................................................05.11.2021 3)
31585643 Navneselskabet af 01.07.2008 ApS ...................02.11.2021 0)
38966820 ScanMount IvS ....................................................01.11.2021 0)
40325298 MT Maler Service 1 IVS ......................................31.10.2021 2)
39628724 Krogh-Mejer IVS ................................................. 28.10.2021 4)
40059997 Canna-cbd IVS .................................................... 28.10.2021 4)
37992119 NIKOMAT IVS ......................................................27.10.2021 4)
35639276 MYCALLY IVS .................................................... 26.10.2021 0)
38467344 Euro Oil and Gas IVS .......................................... 22.10.2021 4)

39226545 Nordic Healthcare IVS ........................................ 22.10.2021 4)
41236744 2CAP Biler ApS................................................... 22.10.2021 2)
27437753 RAS 2021 A/S......................................................21.10.2021 2)
40340378 MAC aps ............................................................. 13.10.2021 2)
37163287 ICP Nord IVS ....................................................... 13.10.2021 2)
37171719 &Yasper ApS ........................................................12.10.2021 0)
15685093 3B A/S ..................................................................12.10.2021 0)
39570963 TC 1097 IVS .........................................................01.10.2021 2)
26307481 Egebakke ApS ....................................................28.09.2021 4)
40185003 Basses Transport ApS ........................................28.09.2021 4)
40314563 B.V. AUTO IVS ....................................................28.09.2021 4)
33364733 Selskabet af 22-10-2018 ApS............................. 27.09.2021 4)
33057962 ALVIMA ApS ......................................................24.09.2021 0)
39298023 Manails IVS .........................................................23.09.2021 4)
40736891 TMB Service ApS ...............................................23.09.2021 2)
76952817 IMAGE DATA ApS. ÅRHUS ...............................22.09.2021 3)
32471218 Danmarks Enneagramskole ApS .......................22.09.2021 4)
38228501 SignRemote ApS ................................................22.09.2021 4)
38706225 Topit IVS .............................................................22.09.2021 4)
37519502 Livskonsulenten 2016 ApS ................................22.09.2021 4)
40043195 Scandinavian Art IVS .......................................... 21.09.2021 4)
70604213 BANKO-HALLEN RANDERS A/S ...................... 21.09.2021 4)
35400672 EJENDOMSSELSKABET ROMALT FRISKOLE ApS 21.09.2021 1)
27737021 PFN 2021 ApS .................................................... 16.09.2021 1)
38034472 PFL 2021 IVS ......................................................16.09.2021 4)
38208853 Selskabet af 24. november 2016 ApS ...............10.09.2021 4)
32892213 YELLOWCAR ApS .............................................10.09.2021 4)
34491275 AUTO FIX ApS ....................................................09.09.2021 1)
39226545 Nordic Healthcare IVS ........................................08.09.2021 0)
38467344 Euro Oil and Gas IVS ..........................................08.09.2021 0)
36916621 Damax ApS .........................................................06.09.2021 4)
36471948 HEW ApS ............................................................06.09.2021 4)
40360972 JM ua Aps...........................................................06.09.2021 4)
33393997 H51 ApS ..............................................................06.09.2021 4)
38345737 Pepemo ApS.......................................................03.09.2021 3)
31155770 KOMPL.SELSKABET IRMTRAUT PLEJEHJEM ApS 03.09.2021 1)

38673564 80`Inc. ApS .........................................................03.09.2021 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.

Randers Biz gratis på mail
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.

https://www.randersbiz.dk


https://erhvervsgrunde.randers.dk/
https://www.nordicals.dk/

