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EN DUM FLASKEEN DUM FLASKE

Direktør Morten Hart Johansen, Pharma-Tech
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Pharma-Tech på Messingvej i Randers 
fremstiller flasker og bøtter til fortrins-
vis medicin, kosttilskud og kosmetik. 
Fremstillingsproces-
sen kaldes blæse-
støbning og foregår 
ved, at plastgranu-
lat varmes op og 
ekstruderes til et rør, 
som efterfølgende 
blæses op i en form, 
hvorefter resterne i 
toppen og i bunden skæres fra.

„Det meste af produktionen er flasker 
og plastdåser i forskellige standardmål. 
Dertil har vi et stort lager, så vi kan 
levere fra dag til dag i store mængder. 
Samtidigt ændrer vi ikke på noget, så 
en kunde kan komme efter ti år og få 
præcist samme flaske eller dåse igen,“ 
fortæller Morten Hart Johansen.

Kan nemt øge produktionen
Han er medejer og direktør i virksomhe-
den, som har en eksportandel på om-
trent 50 procent til 15 forskellige lande, 
heriblandt Canada. Selv om produktionen 
består af mange maskiner, der kører i 
døgndrift, er Pharma-Tech med sine 28 
ansatte, hvoraf en del er fleksjobbere, en 
lille spiller, især i Tyskland og Polen.

„Vi er ikke billigst 
med den her type 
produkter, men til 
gengæld kan vi leve-
re større mængder, 
for eksempel 50.000 
flasker, med kort 
varsel og skalere 
produktionen op 
med cirka en tredjedel. Vi er fleksible, 
og vores produkter er i orden. Skulle der 
en sjælden gang være fejl på et pro-
dukt, løser vi den med det samme. Det 
sidste, kunderne vil, er at bøvle med en 
dum, hvid flaske,“ forklarer Morten Hart 
Johansen.

Haft succes med selv at tage ud
Virksomheden er certifice-

ret efter hele tre 
stan-

darder indenfor kvalitet, ISO9001, 
miljø, ISO14001, og en farmaceutisk, 
ISO15378, og har dermed alle kort på 

hånden til at over-
holde alle tænkelige 
krav fra kunderne. 
Virksomheden er 
oprindeligt fra 1963 
men fik sit nuvæ-
rende navn i 2000, 
og Morten købte sig 
ind med sit holding-

selskab, Jowin Holding, i 2015. Ekspor-
ten er kommet i stand hen ad vejen på 
forskellig vis.

„Vi har brugt det dansk-tyske handels-
kammer, vi har hyret ekspertbistand ind 
til at finde kunder på LinkedIn, og så er 
min forretningspartner Ole Rubek og jeg 
flere gange lykkedes med selv at tage 
ud. Det har den fordel, at jeg kan tage 
beslutninger på stedet og give håndslag 
på en handel. Messer har vi også været 
på, men ingen af dem var den store 
succes,“ fortæller direktøren.

På vej ind på markedet for PET-flasker
Han råder andre, der har planer om at 
eksportere, til at forberede sig på, at det 
koster tid og penge. Og det kommer ikke 
af sig selv. Til gengæld skal man heller 

ikke være bange for 
det. Pharma-Tech har 
ansat en eksportchef 
til at udvide på de 
eksisterende mar-
keder, hvor der er et 
kæmpe potentiale 
for vækst. Samtidigt 
er virksomheden 

begyndt at fremstille et lidt anderledes 
produkt.

„Vi er begyndt at fremstille PET-fla-
sker, samme materiale som sodavands-
flasker af plast, med en proces, der 
hedder strækblæsning. Det er et helt nyt 
marked for os, og vi forventer os meget 
af denne produktkategori, blandt andet 
fordi PET-flasker kan laves af 100% 
genbrugsplast og samtidig bruges til 
fødevarer og farmaceutiske formål, og 
det er der stor efterspørgsel på,“ slutter 
Morten Hart Johansen.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

En virksomhed i Randers har specialiseret sig i at fremstille og 

levere beholdere til især pharma-industrien. Produktionen er 

fleksibel modsat hos de store, internationale konkurrenter, der 

kan være tunge at danse med.

KUNDERNE VIL IKKE BØVLE MED  

EN DUM FLASKEEN DUM FLASKE

   EN KUNDE KAN 

KOMME EFTER 10 ÅR OG FÅ 

PRÆCIST SAMME FLASKE 

ELLER DÅSE IGEN

   DET ER ET HELT NYT 

MARKED FOR OS, OG VI 

FORVENTER OS MEGET AF 

DENNE PRODUKTKATEGORI
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Da VVS Per Møller tidligere i år skul-
le bruge en ny controller i admini-
strationen til bl.a. at stå for virksom-
hedens regnskab, valgte Sharon 
De Visscher, i 
samråd med de 
to ejerledere 
Jannik Nyvang 
Christensen og 
Henrik Møller, 
at teste både 
Facebook og 
LinkedIn som 
supplement til 
den traditionelle 
stillingsannonce i aviserne.

Organisk og annonce
Rigtig mange er flinke til at hjælpe, 
når de ser et stillingsopslag fra en i 
deres netværk, fortæller SoMe-spe-
cialist Simone Tipsmark hos kom-
munikationsbureauet Mercatus, 
som har hjulpet Sharon & Co. med 
at skaffe den nye medarbejder. 
„Derfor lavede vi både et almindeligt 
(organisk) opslag på Per Møllers virk-
somhedsside på Facebook og kørte 
en decideret annoncekampagne på 
mediet. Her kan annoncen målret-
tes, så den bliver vist på væggen 
hos personer, der både uddannelses-
mæssigt, jobmæssigt, geografisk 
og aldersmæssigt matcher den 
ønskede profil.“

Kender virksomheden godt
Et fast samarbejde mellem bureau-
et og VVS Per Møller gjorde, at de 
på forhånd kendte virksomhedens 
DNA, konstaterer Sharon. „Jeg har 
været helt tryg ved at lade dem stå 
for hele processen, frem for at tage 
kontakt til et rekrutteringsbureau. 
Samarbejdet fungerer rigtig godt, 
og det har været spændende og 
effektivt at satse på sociale medier 
til rekruttering.“

Per Møller familien
Sharon gav inputs og stikord til stil-
lingsopslaget. Herefter udarbejdede 

bureauet et forslag til indholdet, som 
skulle tale direkte til de personer, 
der gerne skulle komme ansøgnin-
ger fra. „Det handler ikke kun om 

kvalifikationer. 
Det er mindst 
lige så vigtigt at 
få fortalt, hvad 
virksomheden 
står for. Sjælen 
i virksomheden 
skal skinne 
tydeligt igen-
nem, så ansø-
geren kan se sig 

selv som den nye medarbejder,“ 
forklarer  Simone. „Vi fik fx. fortalt 
om et stærkt fællesskab, kompetent 
sparring, et højt fagligt niveau, og at 
den nye medarbejder bliver del af 
teamet, præget af højt humør og en 
uformel omgangstone.“

Hjemmesiden vigtig
Da opslaget var parat, blev det 
eksponeret på hjemmesiden, så de 
potentielle ansøgere blev ledt herind 
for at læse hele 
stillingsopslaget 
og mere om-
kring virksom-
heden. „Vi ser 
hjemmesiden 
som hjertet i 
virksomhedens 
digitale profil. 
Det er her, vi 
helt selv be-
stemmer, hvad 
vores gæster skal opleve om os,“ 
forklarer Simone.

Derefter blev der udformet 
„teasere“ med uddrag af stillings-
opslaget, skrevet til målgruppen 
og differentieret til både ugeavis, 
Facebook og LinkedIn.

Bonus på LinkedIn
Den nye controller, Helle Kainsbak 
Petersen, fandt stillingsopslaget 
tilfældigt på LinkedIn, uden at være 
aktivt jobsøgende, og besluttede sig 

for at søge stillingen, fordi både virk-
somheden og jobbet så spændende 
ud, selvom hun ikke havde det store 
kendskab til branchen i forvejen. 
Forventningerne fra stillingsopslaget 
er ifølge Helle blevet indfriet: „Jeg 
bliver mødt med tillid og respekt. 
Det er meget motiverende, at mine 
kolleger stoler på mig og mine 
kompetencer, og det giver mig stor 
arbejdsglæde.“

Kampagnen på Facebook nåede 
bredt ud. Det organiske opslag fik 
42 delinger, og annoncen opnåede 
18.000 eksponeringer og mere end 
300 klik til hjemmesiden, inden den 
blev stoppet før tid, fordi den rigtige 
kandidat hurtigt var fundet. Kun lidt 
over halvdelen af budgettet nåede at 
blive brugt.

Nye rekrutteringskanaler  
vinder frem
Ifølge konsulenthuset Ballisagers 
nye rekrutteringsanalyse bliver 83% 
af alle stillinger slået op offentligt. 
59% af alle jobs bliver eksponeret 

på LInkedIn, 
mod 10% for ti 
år siden. 27% 
bliver ekspone-
ret på Facebook 
mod næsten 
ingen for ti år 
siden. Her skal 
det bemærkes, 
at mindre private 
virksomheder 
opslår 32% på 

Facebook, mens tallet for offentlige 
kun er 18%.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

NY MEDARBEJDERNY MEDARBEJDER    
GENNEM SOME

  SJÆLEN I 

VIRKSOMHEDEN SKAL 

SKINNE TYDELIGT 

IGENNEM, SÅ ANSØGEREN 

KAN SE SIG SELV SOM 

DEN NYE MEDARBEJDER
Simone Tipsmark, Mercatus A/S

  DET HAR VÆRET 

SPÆNDENDE OG 

EFFEKTIVT AT SATSE 

PÅ SOCIALE MEDIER TIL 

REKRUTTERING
Sharon De Visscher, VVS Per Møller ApS
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Sociale medier kan være 

effektive til at „fange“ 

de nye medarbejdere, 

selvom de ikke er 

på udkik efter et 

nyt job.

NY MEDARBEJDERNY MEDARBEJDER    
GENNEM SOME

Sharon De Visscher, VVS Per Møller ApS
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Randers Kunstmuseum har en 

ambition om at bringe kunsten ud 

til borgerne, og ikke kun til de i 

forvejen kunstinteresserede. Den noget 

anonyme placering på anden sal i byens 

kulturhus er dog en udfordring.

VIGTIGT AT HAVE  

BERØRING MED  BERØRING MED  
MENNESKERMENNESKER

Direktør Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum
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Kulturhuset i midten af Randers 
har en halv million besøgende om 
året, men kun en lille del af dem 
besøger Randers 
Kunstmuseum 
på anden sal. 
Derfor er der sat 
en række udad-
vendte initiativer 
i værk for at bre-
de kunsten ud til 
byen og dermed 
gøre folk klogere 
på deres eget liv.

„Vi vil nå ud 
til alle og være mere tilgængelige. 
Folk skal føle, de kan komme her. 
Der er så få steder, vi kan diskutere 
kunst, derfor vil vi eksperimentere 
med, hvordan vi kan være noget 
for mennesker. 90 procent af 
vores gæster ser det som en social 
oplevelse at se på kunst,“ forklarer 
Lise Jeppesen, direktør for Randers 
Kunstmuseum.

Derfor har museet rakt ud i byen 
ved blandt andet at lave et planke-
værk med kunst på Jens Otto Krags 
plads og et event, hvor folk kunne 
modellere heste af to tons ler. Et 
andet projekt går ud på at sende 
billedkunstnere ud i 28 daginstitutio-
ner for at arbejde med børnene, og 
for tre år siden stiftede museet en 
billedskole for skoleklasser. Der går 
nu seks hold og et talenthold.

Drevet af offentlige  
midler og fonde
„Der er fire billedkunstnere tilknyttet 
billedskolen, som vi har afsat to loka-
ler til. Børnene synes, museet er de-

res. Vi håber, at vi skaber forståelse 
for kunst på den måde. Vi laver også 
udstillinger med forskelligt publikum, 

nogle mere 
kontroversielle 
end andre. Det 
er vigtigt at have 
berøring med 
mennesker,“ 
mener hun.

Randers 
Kunstmuseum 
har som formål 
at præsente-
re kunst fra 

1700-tallet frem til nu. Det er det 
næstældste museum i provinsen og 
et af fem, der blev stiftet i 1800-tal-
let i provinsen, herunder i Ribe, 
Aarhus, Odense, på Lolland-Falster 
og i Randers. Driften er finansieret 
af offentlige 
midler, fonde og 
entreindtægter.

„Tilskuddet fra 
Staten og kom-
munen dækker 
groft sagt hus-
leje og lønninger. 
Fondene dækker 
særudstillinger 
og køb af værker. Hertil kommer 
entreindtægter fra særudstillingerne 
og salg fra vores butik, der blandt 
andet sælger bøger fra vores eget 
forlag. Over for Staten har vi fem 
søjler, vi skal opfylde,“ fortæller Lise 
Jeppesen.

Vil være næststørst
De fem søjler er formidling, be-
varing, indsamling, registrering 

og forskning. Kravene gælder alle 
de statsstøttede museer som for 
eksempel Aros. Museet har en af 
landets største samlinger og køber 
årligt for cirka halvanden million 
kroner.

„Vi har en strategi for alle de fem 
søjler. Jeg lægger strategien på 
baggrund af vores mission og vision 
og blandt andet drøftelser med mine 
otte medarbejdere, og den bliver 
godkendt af bestyrelsen. Herefter 
laver jeg arbejdsplaner, der rækker 
fire år frem, bl.a. så de kunstnere, 
der skal udstille, kan nå at lave 
værkerne. Grundlæggende er vores 
ambition at nå ud til flest mulige 
med kunst af høj kvalitet, men også 
at eksperimentere og lege med for-
midlingen,“ forklarer direktøren.

For tiden bliver museets værker 
fordelt ud på 
andre museer i 
ind- og udland, 
da taget og 
foyeren i Ran-
ders Kulturhus 
står for at blive 
renoveret. Det 
giver mulighed 
for at åbne op 

mod museet og gøre det mere 
synligt. „I fremtiden vil vi se et mere 
transparent museum, der popper op 
forskellige steder i byen, og målet 
er at blive det næststørste museum 
regionen i skarp konkurrence med 
Jorn-museet i Silkeborg.“

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

   DER ER SÅ FÅ STEDER, 

VI KAN DISKUTERE 

KUNST, DERFOR VIL VI 

EKSPERIMENTERE MED, 

HVORDAN VI KAN VÆRE 

NOGET FOR MENNESKER

   I FREMTIDEN VIL VI SE 

ET MERE TRANSPARENT 

MUSEUM, DER POPPER OP 

FORSKELLIGE STEDER I 

BYEN
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Forleden, mere specifikt den 14. 
november 2022, sad jeg foran min 
pc-skærm og fulgte byrådsmødet. 
Jeg var specielt interesseret i punkt 
458, som var et forslag fra Erik Bo 
Andersen, Østbroen, om vækststrategi 
for Randers Kommune samt afholdelse 
af erhvervskonference. Forslaget 
blev forkastet med 2 stemmer for og 
28 stemmer imod. For stemte, ikke 
overraskende, Østbroen.

Oplevelsen gav lidt stof til omtanke. 
Ikke så meget på grund af at forslaget 
blev forkastet, men snarere de 
nedladende synspunkter, jeg synes, 
der blev præsenteret af et par af 
byrådsmedlemmerne. Jeg håber, at 
jeg misforstod intentionerne i deres 
udmeldinger. Hvis ikke, kan jeg da godt 
blive bekymret for ønsket, eller snarere 
det manglende ønske, om at gøre 
Randers Kommune til en endnu bedre 
kommune at drive virksomhed i. 

DIs erhvervsvenlighedsanalyse kan der 
siges meget om. Jeg er enig i, at man 
ikke skal bruge analysen til at styrke sit 
politiske ego, når man er placeret godt. 
Og omvendt skal man heller ikke gå i 
panik, fordi man ligger lavt placeret. Og 
jeg er da også enig i, at der kan stilles 
mange spørgsmål omkring analysens 
validitet. Men det betyder da ikke, at 
man som politiker ikke godt kan benytte 

den som et dialogværktøj, der kan 
bruges i dialogen med virksomhederne 
for at finde ud af, hvordan vi sammen 
gør Randers Kommune til en endnu 
bedre kommune at drive virksomhed 
i. Men at Mogens Nyholm fra Radikale 
Venstre melder ud på byrådsmødet 
den 14. november, at analysen blot er 
virksomhedernes måde at lægge pres 
på politikere, synes jeg er ærgerlig og 
uforståelig. 

Skulle vi i stedet ikke være nysgerrig 
på hinanden, og finde ud af hvordan vi i 
et offentlig-privat partnerskab sikrer en 
bæredygtig erhvervsudvikling i Randers 
Kommune?

I Business Randers er vi utrolig 
taknemmelige for, at vi i Randers 
Kommunes budgetaftale er skrevet 
ind, som en bidragyder til den 
nye erhvervspolitik. Vi glæder os 
til samarbejdet med Erhvervs-
og planudvalget og ikke mindst 
embedsværket i Randers Kommune. 

Og nej, selvfølgelig har den 
erhvervspolitiske sindsyge ikke spredt 
sig i Randers Kommune. Men når vi nu 
går i gang med arbejdet med den nye 
erhvervspolitik, synes jeg, at vi skal huske 
hinanden på Einsteins ord: „Sindsyge 
er at gøre det samme igen og igen og 
forvente forskellige resultater.“ Så ønsker 

vi i et partnerskab mellem bl.a. Randers 
Kommune, de lokale virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner at skabe 
nogle andre resultater med den nye 
erhvervspolitik, så er det nok også en 
god ide, at vi har fokus på at udvikle og 
udmønte politikken på en anden måde, 
end vi plejer at gøre.

KLUMMEKLUMME

Direktør Jens Enevold Kristensen,  
Business Randers

HAR DER SPREDT SIG EN  

ERHVERVSPOLITISK ERHVERVSPOLITISK 
SINDSYGE I RANDERS?SINDSYGE I RANDERS?
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Man skal være adræt for at 

kante sig ind i, og navnlig 

ud af, den lavbenede og 

meget sjældne Marcos fra 

1971. Den er bygget til ræs 

men bliver i dag brugt til 

hill climb og hyggeture.

Når man hører den dybe knurren, 
er man ikke i tvivl om musklerne i 
den tre liter store Volvo B30 Række 
6 motor under kølerhjelmen på 
Christian Gits Jensens Marcos fra 
1971. Det smukt udformede glas-
fiberkarosseri rager kun lige godt en 
meter op, og chassiset i 40 gange 
40 millimeter stålrør svæver kun få 
centimeter over jorden.

„Den er meget lav og svær at 
komme ind og ud af. Jeg har oplevet 
at skulle trække en, der godt nok 

steg ind selv, ud af den, fordi han 
ikke kunne selv. Man mærker næ-
sten asfalten på røven, når man kø-
rer i den. Og så er sæderne faste, så 
chaufføren må skrue pedalerne frem 
og tilbage, så de passer,“ fortæller 
Christian Gits Jensen.

Sammen med sin bror og søn ejer 
han Jydeland og Bobman i Drammel-
strup ved Tirstrup. Selv bor han i en 
skøn villa lige ved siden af sammen 
med hustruen, Silvia, og deres lille 
hund, Felix. Begge er ofte med, når 
Marcos’en bliver luftet.

Kun ganske få i Danmark
„Vi tager til træf ved Kalø, Hevring 
og med Ebeltoft Køreselskab. Man 
lærer de andre ejere af gamle biler at 
kende på den måde. Silvia er næsten 
altid med, og Felix er som regel. 
Ofte er det Silvia, der vil til træf ved 
Kalø for at mødes med de andre. 
Hun er dog ikke med til hill climb,“ 
forklarer Christian.

Det foregår ved Munkebjerg 
ved Vejle og går ud på at køre op 

ad bjerget på kortest tid. Christian 
har været med to gange, i 2018 og 
i år. Man kører fem gange ad den 
snoede vej op ad bakken, hvor de 
tre sidste gange tæller. Sin Marcos 
har han købt af Skipper fra Toyota i 
Grenaa.

„Den er meget sjælden. Jeg 
kender til fire i Danmark, og måske 
er der i alt 10 eller færre i landet,“ 
vurderer Christian Gits Jensen.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

MAN MÆRKER NÆSTEN  

ASFALTEN PÅ RØVENASFALTEN PÅ RØVEN

www.randersbiz.dk · december 2022

Marcos
Byggeår: 1971
Land: UK
Topfart: 180 km/t
Motor: Volvo B30 række 6
Slagvolumen: 2998 cm3

Egenvægt: 900 kg
Økonomi: 13,3 km/l
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Vi har alle været i eller set bygge-
rier, som Pro Developments, med 
hovedsæde i Randers, har opført. 
Kæder som Harald Nyborg, Jem & 
Fix, T Hansen og Rema 1000 kender 
udmærket virk-
somheden og 
nyder alle godt 
af de projekter, 
den står bag. 
I Randers står 
virksomheden 
bag praktisk 
 taget alle den slags nybyggerier, og 
på Hesselvang lige uden for Grenaa 
er den også i gang ligesom flere 
steder i Aarhus og resten af Jylland.

„Kort fortalt køber vi velbelig-
gende grunde, der ofte er trælse, 
nedlagte industrier, tankstationer 
eller gårde, som vi ser muligheder 
i. Vi har altid sat os grundigt ind i 
området og demografien, så vi ved, 
at placeringen er god. Der kan gå ti 
år, fra vi køber, til der flytter en kæde 
ind,“ forklarer cand.merc. Brian 
Svart.

Trækker kunder til byen
I mange tilfælde kræver projektet, 
at lokalplanen 
for området 
skal ændres. 
Det kræver et 
arbejde med 
at overbevise 
kommunen om, 
at det er en god 
idé at gøre det. I 
mange byer er der frygt for, at store 
butikker i udkanten vil dræne bymidt-
en for handelsliv.

„Vi udsulter ikke midtbyen med 
storbutikker men gør „kagen“ 
større. Vi skaber gode handels-
muligheder for folk og tiltrækker der-
med flere kunder til byen. Faktisk er 
det aflastnings-
områder, der 
fjerner uønsket 
trafik fra midt-
byen. Der er nok 
ikke mange, der 
kunne forestil-
le sig Harald 
Nyborg, Biltema 
eller Bauhaus 
placeret i midt-
byen i dag,“ fortæller ingeniør Lars 
Hjuler.

Styrer 100 mand
Pro Developments er ejet og grund-
lagt af Lars og Brian for ni år siden, 
da de arbejdede sammen i branchen 
og besluttede at starte for sig selv. I 

løbet af årene har de omsat for tæt 
på en milliard kroner, for selv om 
virksomheden kun tæller syv i Ran-
ders og to på Sjælland, går de fleste 
penge til løn. Der er nemlig typisk 

involveret 100 
mand, der bliver 
hyret ind udefra, 
i et projekt.

Der er ingen 
planer om, at 
virksomheden 
skal vokse på 

medarbejdersiden. Brian og Lars vil 
gerne være i ’maskinrummet’, som 
de siger, og udføre selve projekt-
arbejdet. Derfor har de ansat Jens 
Amdi Kirk, der udover ledelse og 
økonomi også står for salgsdelen. 
Han har hånd i hanke med kunderne.

En god investering
„Vores kunder er samtidigt vores 
konkurrenter, for de store kæder har 
selv udviklingsafdelinger. Men vi er 
gode til at udvikle de projekter, der 
ikke er lige til. Vi er interessante, 
hvor det er svært. Vi er allerbedst 
i de svære sager. Nogle gange 
henvender de sig til os, når de 

ønsker at flytte 
eller åbne ny 
afdeling. Andre 
gange kontakter 
vi dem, når vi 
ved, de har et 
behov,“ fortæller 
Jens Amdi Kirk, 
der er uddannet i 

økonomi og afsætning.
Når en grund er købt, lokalplanen 

er på plads, bygningen opført og en 
mangeårig lejekontrakt er under-
skrevet med en kæde med en mas-
siv økonomi i ryggen, bliver projektet 
solgt til en investor. Det kan være en 
pensionskasse eller et investerings-

selskab. Men 
private med 
behov for en 
gedigen, sikker 
investering med 
et pænt afkast, 
har i mange 
tilfælde også 
købt et eller flere 
projekter af Pro 
Developments.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

  DER KAN GÅ TI ÅR, FRA 

VI KØBER, TIL DER FLYTTER 

EN KÆDE IND
Brian Svart

  FAKTISK ER DET 

AFLASTNINGSOMRÅDER, 

DER FJERNER UØNSKET 

TRAFIK FRA MIDTBYEN
Lars Hjuler

  VORES KUNDER 

ER SAMTIDIGT VORES 

KONKURRENTER, FOR DE 

STORE KÆDER HAR SELV 

UDVIKLINGSAFDELINGER
Jens Amdi Kirk

VI ER ALLERBEDST TIL DE SVÆRE SAGERSVÆRE SAGER

www.randersbiz.dk · december 2022
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VI ER ALLERBEDST TIL DE SVÆRE SAGERSVÆRE SAGER

Pro Developments har specialiseret sig i at finde 

attraktive, og ofte forsømte, placeringer og 

udvikle dem, til der står en indflytningsklar butik 

til en af de store kæder. Projekterne er tilmed 

attraktive, sikre investeringsobjekter.

Lars Hjuler, Brian Svart og Jens Amdi Kirk, Pro Developments A/S

www.randersbiz.dk · december 2022
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DET ER VIGTIGT AT FØLE, MAN HØRER TILMAN HØRER TIL

Tre år i træk har Sparekassen Kronjylland med hovedsæde i 

Randers vundet prisen som bedste arbejdsplads i Danmark. Det, 

at medarbejderne trives så godt, smitter af på kunderne, som 

sætter pris på at komme i sparekassen.

Erhvervsrådgiver Dennis Roungkvist, Erhvervskundedirektør Ole Christensen 
og HR partner Henriette Rugi Dahl, Sparekassen Kronjylland
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Man mærker straks den venlige, 
uformelle atmosfære, når man 
træder ind på Sparekassen Kronjyl-
lands hovedsæde på Tronholmen 

i Randers. De 
ansattes famili-
ære omgangs-
form vidner om 
et godt arbejds-
miljø med stor 
tillid og tryghed. 
Konsulenthuset 

Great Place to Work har da også 
tre gange kåret Sparekassen til 
Danmarks bedste arbejdsplads for 
virksomheder med mere end 500 
ansatte.

„Alle vores ledere har været på 
trivselskurser. For os er det nemlig 
vigtigt, at vi alle trives i jobbet. Vi 
har heller ingen individuelle bonus-
ordninger eller lignende. I Sparekas-
sen når vi vores mål sammen som 
et team,“ fortæller Henriette Rugi 
Dahl, som er HR partner i virksom-
heden.

Kerer sig om hinanden
Blandt andet har erhvervsafdelingen 
i Randers en ordning, hvor hver 
medarbejder har det, de kalder 
en tvilling. Det er en kollega, som 
man samarbejder tæt og deler alt 
med. Det gør, at den ene med god 

samvittighed 
kan lægge sig 
syg eller tage 
på ferie, mens 
tvillingen vil tage 
over og tjekke 
makkerens mails 
samt betjene 
kunderne. Det 
giver tryghed for 
de ansatte.

„Ledelsen minder os om, at vi 
skal holde fri, når vi er på ferie, og 
der er forståelse for, at vi forbereder 
os før og bagefter skal bruge nogle 
dage til at komme i gang, når vi 
kommer på arbejde igen. Som ansat 
oplever jeg en høj grad af tillid fra 

ledelse og kolleger. Vi har et godt 
fællesskab. Det er vigtigt at føle, 
man hører til,“ fortæller erhvervs-
rådgiver, Dennis Roungkvist.

Han mærker, at det er indgroet 
i kulturen på stedet, at kollegerne 
er opmærksomme på hinanden 
og mærker, når nogen er presset. 
Så hjælper man hinanden og går 
eventuelt til ledelsen, der tager sig 
af det. Man kerer sig om hinanden. 
Det gode arbejdsmiljø smitter af på 
kundernes oplevelse af sparekassen.

Er ikke kun sparekassen
„Vores kunder siger tit, at de kan 
mærke, vi har det godt. Og det 
sætter de pris på. De mærker også, 
at vores rådgivere har en ægte 
interesse for deres situation. For 
os er det sådan, at de jo henvender 
sig for at få hjælp, og så hjælper 
vi. De får altid et hurtigt svar på en 
henvendelse. Kunderne åbner sig 
mod os, og så åbner vi os mod dem. 
Vi kender hinanden,“ forklarer Ole 
Christensen, erhvervskundedirektør i 
sparekassen.

Det giver sam-
tidigt rådgiverne 
arbejdsglæde at 
opleve tilfredse 
kunder. Det er 
det, der i sidste 
ende gør det sjovt 
at møde på arbej-
de. Sparekassen giver også plads til 
at dyrke den tætte relation imellem 
rådgiver og kunde uden for arbejds-
pladsen. Derfor betragtes det som 
en del af arbejdet at netværke til 
arrangementer og på sportspladsen 
eller fitnesscenteret.

„Vi er ikke kun sparekassen. Vi 
er en del af samfundet, og jo mere 
vi laver med kunderne i lokalsam-
fundet, desto bedre er det for dem 
og for os,“ slutter Ole Christensen.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

DET ER VIGTIGT AT FØLE, MAN HØRER TILMAN HØRER TIL

  I SPAREKASSEN NÅR 

VI VORES MÅL SAMMEN 

SOM ET TEAM
Henriette Rugi Dahl

  SOM ANSAT OPLEVER 

JEG EN HØJ GRAD AF 

TILLID FRA LEDELSE OG 

KOLLEGER. VI HAR ET 

GODT FÆLLESSKAB
Dennis Roungkvist

  KUNDERNE ÅBNER SIG 

MOD OS, OG SÅ ÅBNER VI 

OS MOD DEM
Ole Christensen
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Den 1. maj 2022 blev Christina Maria 
Grunert ansat som erhvervs  grunde-
koordinator i 
en nyoprettet 
stilling i Syddjurs 
Kommune. Med 
den nye funktion 
ønsker kom-
munen at skabe 
hurtigere, mere 
tværgående og 
smidige forløb igennem hele pro-
cessen, når kommunens erhvervs-
grunde skal sælges.

„Min primære opgave er at 
repræsentere Syddjurs Kommune 
som sælger af vores erhvervs-
grunde. Jeg er bindeled mellem 
virksomheden og kommunen, og jeg 
yder også service. Virksomhederne 
skal helst kontakte mig, inden de 
har besluttet sig for et køb, og gerne 
før de har valgt by eller kommune,“ 
forklarer Christina Maria Grunert.

Når hun bliver kontaktet tidligt, 
kan hun hjælpe med at finde plac-
ering og guide hele vejen igennem 
processen til selve salget, inklusive 
udarbejdelse af kontrakt. For ek-
sempel kan hun finde ud af, om en 
bestemt type virksomhed må ligge 
på den pågældende grund. Når grun-
den er solgt, er 
Christina Maria 
Grunerts opgave 
løst, men hun 
kan undervejs 
i den videre 
proces også 
hjælpe virksom-
hederne med 
at finde de rette indgange til for 
eksempel byggesagsbehandling, 
miljø godkendelser og lignende. 

Alle virksomheder kan få hjælp
„Min målgruppe er alle virksomhed-
er, både eksisterende og kom-
mende, der ønsker en placering, 
hvor de vil bygge. De skal vide, jeg 
er til for dem, så jeg kan gøre det 
så smertefrit som muligt for dem 
at finde og siden købe en grund,“ 
fortæller Christina Grunert.

„Vi har lyttet til erhvervslivet og 
vil gerne imødekomme ønsket om, 

at der er én indgang til kommunen, 
når det gælder erhvervsgrunde. Vi 

prioriterer erh-
vervslivet højt 
og har velbelig-
gende, attraktive 
grunde til salg 
til fornuftige 
priser,“ fortæller 
hun. 

Stort lokalkendskab og baggrund 
som ejendomsmægler
Den nye erhvervsgrunde koordinator 
har besigtiget alle kommunens 
erhvervsgrunde, der er til salg. 
Samtidig har hun gjort det nemt 
og overskueligt at klikke sig ind på 
kom munens hjemmeside og under 
 Erhverv og Byggegrunde at finde 
frem til hende. Her kan man også 
finde en oversigt over grunde til 
salg.

„Jeg er uddannet ejendoms-
mægler og har været i branchen 
siden 1998. Jeg er lokalt forankret 
og har arbejdet hos blandt andre 
Nybolig i Ebeltoft og kender kom-
munen. En overgang arbejdede jeg 
som mediekonsulent for Lokalavisen 
og kender derfor til mange virksom-
heder her i området,“ mener hun.

Lige nu har 
Syddjurs Kom-
mune erhvervs-
grunde til salg i 
Ebeltoft, Knebel, 
Kolind, Ryom-
gård, Rønde og 
Tirstrup. Hertil 
er udstykningen 

Fremtids parken på vej ved Motor-
trafikvejen tæt på Følle. De kan alle 
ses på hjemmesiden.

Christina Maria Grunert tager 
sig af salg af erhvervsgrunde til 
alle  typer virksomheder og kan 
kontaktes på 24 67 89 39 og 
chmg@syddjurs.dk. Hun har kontor 
på rådhuset i Ebeltoft i Teknik og 
Miljø Sekretariat.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

NY KOORDINATOR 
HJÆLPER VIRKSOMHEDER 

PÅ JAGT EFTER ERHVERVSGRUNDE I SYDDJURS

Med ansættelsen af en erhvervsgrundekoordinator 

styrker Syddjurs Kommune servicen på området. 

Virksomhederne har nu en guide, der tager dem i 

hånden fra de første købsovervejelser, til grunden 

er solgt.

   JEG ER BINDELED 

MELLEM VIRKSOMHEDEN 

OG KOMMUNEN, OG JEG 

YDER OGSÅ SERVICE

   JEG KAN GØRE DET SÅ 

SMERTEFRIT SOM MULIGT 

FOR DEM AT FINDE OG 

SIDEN KØBE EN GRUND

www.randersbiz.dk · december 2022
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NY KOORDINATOR 
HJÆLPER VIRKSOMHEDER 

PÅ JAGT EFTER ERHVERVSGRUNDE I SYDDJURS

Erhvervsgrundekoordinator Christina Maria Grunert, Syddjurs Kommune

www.randersbiz.dk · december 2022
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Siden 1. april har Brian Worm været direktør for Aarhus 
Airport ved Tirstrup, men selv om han tidligere har 
stået ved roret i langt større virksomheder, er ekspo-
neringen langt større som lufthavnsdirektør. Hvor han 
tidligere har befundet sig godt med at stå i baggrunden 
og få alt til at fungere, må han nu finde sig i at stå i 
rampelyset.

„Jeg skal være mere på ølkassen i medierne end 
tidligere og bliver eksponeret helt anderledes. Det 
kræver bearbejdning, når man er introvert som mig. Det 
kan være derfor, jeg har nemt ved at læse mennesker, 
mens jeg har fået at vide, de har svært ved at læse mig. 
Måske er jeg lidt for jysk,“ mener Brian Worm.

Og jysk er han, for han er født og vokset op sammen 
med sin søster i Ryomgård midt på Djursland. Det op-
levede han som meget trygt, for alle vidste, hvem han 
var. Han brugte 
al sin fritid på 
sport. Fodbold 
om efter -
middagen og 
tennis samme 
aften var helt 
almindeligt, hvis han da ikke lige kørte moto cross i 
Petersminde.

Den nye direktør for Aarhus 

Airport er med stillingen 

kommet mere i rampelyset, end 

han normalt bryder sig om, for 

han er introvert og foretrækker 

at stå i baggrunden og få 

tingene til at ske.

JEG ER MÅSKE LIDT FOR JYSKLIDT FOR JYSK

  JEG HAR IKKE BEHOV 

FOR AT FLASHE NOGET. DET 

ER JO IKKE DET, DER TÆLLER

www.randersbiz.dk · december 2022
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Har ikke behov for at flashe noget
„Moto cross er en adrenalinsport, og mine arme har da 
også været udsat for en del brud, men jeg var nok mere 
til holdsport. Men hvorom alting er, har jeg været dyr i 
drift rent sportsmæssigt. Vi havde jo heller ikke smart-
phones, iPads og spille konsoller, 
som børn har i dag. Heldigvis,“ 
husker han.

Han ser med bekymring, 
hvordan det bliver mere og 
mere vigtigt for børn og unge, 
hvad de har af spil, konsoller og 
telefoner. Det er en tendens, 
han oplevede, da han arbejdede 
i Hong Kong, og som nu er kommet her til landet. Børn 
bliver ligeledes mere bevidste om de „rigtige“ brands i 
en tidligere og tidligere alder, hvilket han går meget op i 
at modvirke. 

„Jeg har en almindelig bil og bor i et almindeligt 
parcelhus. Jeg har ikke behov for at flashe noget. Det 
er jo ikke det, der tæller, og det forsøger jeg også at 
bibringe mine sønner. Jeg er nok lidt gammeldags i min 
opdragelse, men er til gengæld enormt støttende. Jeg 
vil gerne have dem til at lykkes, men har ingen forvent-
ninger til, hvad de vil være,“ fortæller han.

En trædesten i processen
Han forsøger at opdrage sine to sønner på henholdsvis 
10 og 12 år til, at det er okay at fejle, hvis man har gjort 
en indsats. Man skal ikke lalle sig til noget. Også som 
direktør for Aarhus Airport gælder det samme. Brian 

Worm ser sin rolle som den, der 
skal få motoren til at fungere.

„Jeg er en trædesten i 
lufthavnens historie, og når min 
opgave er tilendebragt, er jeg 
fuldt bevidst om, at jeg skal 
have en efterfølger med nogle 
andre kompetencer, der blandt 
andet honorerer en tilstede-

værelse i mediernes rampelys. For der er behov for en 
meget aktiv og positiv branding af både virksomheden 
og dens kommunale ejere,“ mener han.

Aarhus Airport er ejet af Aarhus Kommune og de to 
Djurslandskommuner, og Brian Worm oplever, at det 
godt kan være en balancegang at håndtere offentlige 
ejere samtidig med private investorer og kommercielle 
interesser.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

JEG ER MÅSKE LIDT FOR JYSKLIDT FOR JYSK

  JEG ER FULDT BEVIDST 

OM, AT JEG SKAL HAVE EN 

EFTERFØLGER MED NOGLE 

ANDRE KOMPETENCER

Direktør Brian Worm, Aarhus Airport

www.randersbiz.dk · december 2022
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Alle data er indhentet i perioden 
01.09.2022 - 20.11.2022
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 

AC-TEC A/S*
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 18,4 (15,3)
Resultat før skat 5,7 (3,6)
Egenkapital 30,1 (26,6)
Antal ansatte 28

AEGIR WIND SOLUTIONS APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 2,5 (0,1)
Resultat før skat 1,2 (0,1)
Egenkapital 1,0 (0,0)
Antal ansatte 3

AGRITEAM BERNT VILLADSEN APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,1 (2,0)
Resultat før skat 0,2 (1,0)
Egenkapital 0,2 (0,8)
Antal ansatte 4

ALBÆK VOGNMANDSFORRET-
NING APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,5)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte 3

ALLBIKE.DK APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,4)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 0,8 (0,5)
Antal ansatte 4

ALPEROSEN RHODODENDRON A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 5,1 (4,1)
Resultat før skat 1,6 (1,4)
Egenkapital 7,7 (6,5)
Antal ansatte 9

AUNING TRANSPORT APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 23,5 (20,7)
Resultat før skat 2,6 (1,0)
Egenkapital 7,8 (6,5)
Antal ansatte 27

AUTOC A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 7,7 (3,5)
Resultat før skat 5,2 (1,9)
Egenkapital 5,7 (2,5)
Antal ansatte 4

AUTOCENTER ASSENTOFT APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 9,9 (6,0)
Resultat før skat 7,9 (2,3)
Egenkapital 21,8 (15,5)
Antal ansatte 6

AUTOFOKUS DRASTRUP APS*
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 6,1 (3,9)
Resultat før skat 3,3 (1,4)
Egenkapital 6,4 (3,8)
Antal ansatte 7

AUTOMOBILHUSET RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 19,6 (18,5)
Resultat før skat 1,3 (2,2)
Egenkapital 7,5 (8,3)
Antal ansatte 49

BIKE&CO DANMARK APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 5,1 (5,4)
Resultat før skat 2,8 (2,9)
Egenkapital 7,9 (5,7)
Antal ansatte 4

BILCO A/S RANDERS
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 16,2 (15,6)
Resultat før skat 2,8 (3,3)
Egenkapital 8,9 (9,1)
Antal ansatte 31

BILSYNRANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,3)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 3

BINO A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 3,5 (2,7)
Resultat før skat 1,7 (1,0)
Egenkapital 3,4 (2,6)
Antal ansatte 5

BRICKSITE APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,7)
Resultat før skat 0,1 (0,6)
Egenkapital 0,2 (0,0)
Antal ansatte 7

DAN DRYER A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 10,7 (13,6)
Resultat før skat 3,3 (7,0)
Egenkapital 4,1 (6,9)
Antal ansatte 15

DANEXPLORE APS*
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,2)
Resultat før skat -0,1 (-1,5)
Egenkapital -3,4 (-3,7)
Antal ansatte 8

DANISH TOOL PRODUCTIONS APS
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 2,3 (3,7)
Resultat før skat -0,5 (1,1)
Egenkapital 2,7 (3,1)
Antal ansatte 10

DANSK AFFALDSMINIMERING APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 6,2 (6,1)
Resultat før skat 1,4 (0,6)
Egenkapital 2,5 (1,2)
Antal ansatte 7

DANSK FOLIE A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,6 (4,1)
Resultat før skat 0,7 (1,9)
Egenkapital 2,2 (2,1)
Antal ansatte 4

DANSK MASKIN TEKNIK A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 18,0 (13,8)
Resultat før skat 2,5 (0,5)
Egenkapital 5,6 (3,7)
Antal ansatte 28

DBIZ APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,2)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,1)
Antal ansatte 3

DEN 12. MAJ 2016 APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,4)

Resultat før skat 0,4 (0,3)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte 5

EMVI APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 13,5 (12,6)
Resultat før skat 8,8 (7,7)
Egenkapital 12,6 (11,4)
Antal ansatte 6

ENTR√© LIVING BY 
BRDR. SØRENSEN MØBLER A/S
Regnskabsafslutning 31-05-2022 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,9)
Resultat før skat 1,2 (1,3)
Egenkapital 3,8 (2,9)
Antal ansatte 4

ERHVERV OG BOLIG BYG A/S*
Regnskabsafslutning 31-08-2022 
Bruttofortjeneste 17,9 (12,2)
Resultat før skat 8,9 (5,8)
Egenkapital 17,0 (10,1)
Antal ansatte 12

FAM. CHRISTENSEN APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,2)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 5

FJ BILER A/S*
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 5,5 (5,0)
Resultat før skat 0,9 (0,3)
Egenkapital 6,7 (6,0)
Antal ansatte 10

HA BYG A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,7)
Resultat før skat 0,2 (0,0)
Egenkapital 1,5 (1,4)
Antal ansatte 4

HEIN & SØNNER A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 8,0 (9,0)
Resultat før skat 1,4 (1,3)
Egenkapital 6,2 (6,0)
Antal ansatte 14

HELSTED BAGEREN APS
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 6,9 (6,4)
Resultat før skat 0,8 (1,1)
Egenkapital 1,1 (1,3)
Antal ansatte 28

HIGH END WORKERS - 
SERVICE APS*
Regnskabsafslutning 31-03-2022 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,0)
Resultat før skat -0,2 (0,4)
Egenkapital 0,2 (0,4)
Antal ansatte 4

HOLST SHIPPING A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 21,4 (13,0)
Resultat før skat 13,1 (6,6)
Egenkapital 12,4 (7,2)
Antal ansatte 9

HVIDEVAREBUTIKKEN RANDERS 
NORD APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,0 -
Resultat før skat -0,6 -
Egenkapital -0,4 -
Antal ansatte 5

HVIDEVAREBUTIKKEN 
RANDERS SYD APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,8 (3,3)
Resultat før skat 0,3 (0,8)
Egenkapital 1,2 (1,5)
Antal ansatte 6

JCJ ELEKTRO APS*
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,0)
Resultat før skat 0,1 (-0,4)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 4

JH DYK APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,9)
Resultat før skat 0,9 (1,1)
Egenkapital 1,5 (1,9)
Antal ansatte 3

JMA A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 30,6 (29,0)
Resultat før skat 1,7 (3,8)
Egenkapital 5,7 (6,5)
Antal ansatte 53

JOCI RANDERS APS
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,0)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,7 (0,9)
Antal ansatte 14

JUNGE A/S
Regnskabsafslutning 31-05-2022 
Bruttofortjeneste 8,1 (8,9)
Resultat før skat 4,4 (3,4)
Egenkapital 23,7 (19,3)
Antal ansatte 9

KYLLING & CO. HOBRO APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,8)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 21

KYLLING & CO. RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,7)
Resultat før skat -0,3 (0,3)
Egenkapital -0,0 (0,3)
Antal ansatte 19

LARS RASMUSSEN AUTO APS
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,7)
Resultat før skat 0,7 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,9)
Antal ansatte 3

LIV & STIIL APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,1)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 0,8 (0,5)
Antal ansatte 3

MCT NIELSEN APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,0 -
Resultat før skat 1,6 -
Egenkapital 1,3 -
Antal ansatte 3

MIKO GULVE A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 25,2 (25,4)
Resultat før skat 4,2 (1,6)
Egenkapital 22,5 (19,2)
Antal ansatte 51
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MOLBERGS EFTF. APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,3)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 1,2 (1,2)
Antal ansatte 5

MORTEN FUHLENDORF APS
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,6)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,5 (0,4)
Antal ansatte 4

MP CONSULT & REGNSKAB APS
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,3)
Resultat før skat -0,0 (0,2)
Egenkapital -1,0 (-1,0)
Antal ansatte 3

MS RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,1)
Resultat før skat 0,7 (2,1)
Egenkapital 15,3 (14,8)
Antal ansatte 7

MULTI-TEK BRANDDØRE 
AF 1988 A/S*
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 36,9 (36,4)
Resultat før skat 4,7 (2,8)
Egenkapital 20,9 (20,2)
Antal ansatte 68

MURERMESTER 
JENS OLE PEDERSEN APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,5 (1,4)
Resultat før skat 0,7 (-0,2)
Egenkapital 1,4 (0,9)
Antal ansatte 5

MØLBALLE A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 21,0 (17,5)
Resultat før skat 4,9 (4,1)
Egenkapital 15,4 (9,8)
Antal ansatte 30

NATIONAL REVISION 
GODKENDTE REVISORER A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 24,8 (24,6)
Resultat før skat 7,6 (7,5)
Egenkapital 9,5 (9,4)
Antal ansatte 31

NETTOLINE RANDERS APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,9 -
Resultat før skat -0,5 -
Egenkapital -0,4 -
Antal ansatte 6

NORDICSCREEN APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat -2,8 (-0,7)
Egenkapital -2,4 (-0,5)
Antal ansatte 14

PMO BYG APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,1)
Resultat før skat 0,8 (0,9)
Egenkapital 0,8 (1,4)
Antal ansatte 10

PRINT ID APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,3 (0,6)
Resultat før skat 1,1 (0,2)
Egenkapital 0,4 (-0,4)
Antal ansatte 4

PROINFO A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 8,9 (7,8)
Resultat før skat 1,2 (-0,7)
Egenkapital 1,7 (0,5)
Antal ansatte 12

RANDERS ARKITEKTEN APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 8,5 (9,0)
Resultat før skat 1,0 (1,2)
Egenkapital 2,8 (2,9)
Antal ansatte 14

RANDERS FC A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 99,1 (50,4)
Resultat før skat 36,1 (8,1)
Egenkapital 39,5 (11,3)
Antal ansatte 114

RANDERS FC JOBAKADEMI APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,9)
Resultat før skat -0,1 (0,7)
Egenkapital 0,1 (1,2)
Antal ansatte 32

RANDERS LUCAS SERVICE APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,1)
Resultat før skat -0,2 (-0,1)
Egenkapital 0,0 (0,2)
Antal ansatte 3

RANDERS MONTAGE SERVICE A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,3)
Resultat før skat 1,0 (0,6)
Egenkapital 1,9 (1,7)
Antal ansatte 6

RANDERS SPORTS COLLEGE APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,6)
Resultat før skat 2,3 (-3,5)
Egenkapital 3,0 (-2,1)
Antal ansatte 3

RANDERS VÆRKTØJSSLIBERI APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,5)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 9

RESTAURATIONSSELSKABET 
MADVÆRKET APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,2 -
Resultat før skat 0,7 -
Egenkapital 0,6 -
Antal ansatte 14

ROMALT MASKINSTATION APS
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 8,4 (7,4)
Resultat før skat 2,0 (2,1)
Egenkapital 4,1 (2,8)
Antal ansatte 14

RUNE‘S VVS APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,3 -
Resultat før skat 1,0 -
Egenkapital 0,8 -
Antal ansatte 3

SCHØLER NIELSEN 
EL-TEKNIK APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,4)
Antal ansatte 4

SOCIALSERVICE.NU APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 7,0 (5,7)
Resultat før skat 1,5 (1,8)
Egenkapital 2,4 (2,2)
Antal ansatte 21

SPECIALLÆGE 
THOMAS EGE NIELSEN APS*
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 4,7 (4,3)
Resultat før skat 0,4 (0,9)
Egenkapital 1,0 (0,9)
Antal ansatte 6

STOKVAD 
RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 22,7 (20,8)
Resultat før skat 2,8 (1,7)
Egenkapital 3,5 (2,7)
Antal ansatte 38

TANDLÆGE KAI BRAAD APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat -0,0 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,3)
Antal ansatte 3

TANDLÆGE LONE ULLITS CHRI-
STENSEN APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,4)
Resultat før skat 0,5 (0,5)
Egenkapital 0,8 (1,4)
Antal ansatte 9

TANDLÆGE 
MARIE-NOEL ANDERSEN APS
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,6)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,8)
Antal ansatte 8

TC MASKINFABRIK APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,3)
Resultat før skat 1,6 (1,1)
Egenkapital 4,6 (5,3)
Antal ansatte 4

TEAM MANPOWER APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,0 (1,7)
Resultat før skat 0,8 (0,4)
Egenkapital 1,5 (0,9)
Antal ansatte 3

THORTRANS A/S*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 88,0 (93,6)
Resultat før skat 1,7 (7,7)
Egenkapital 21,6 (23,3)
Antal ansatte 208

TIMM MØBLER. RANDERS A/S
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,7 (3,2)
Resultat før skat 0,3 (1,0)
Egenkapital 2,6 (2,4)
Antal ansatte 8

UNIT-PARTNER APS
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,3 (2,1)
Resultat før skat 0,8 (0,2)
Egenkapital 1,2 (0,9)
Antal ansatte 7

VOGNMAND RENE OLESEN APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 10,4 (9,7)
Resultat før skat 1,4 (0,9)
Egenkapital 2,2 (1,1)
Antal ansatte 16

WILLIAM LAURSEN 
ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Regnskabsafslutning 31-05-2022 
Bruttofortjeneste 9,9 (7,5)
Resultat før skat 1,7 (-0,8)
Egenkapital 18,7 (17,4)
Antal ansatte 12

WILLIAM SKILTE APS*
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 4,3 (3,6)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 1,0 (0,7)
Antal ansatte 9

WO INTERIOR A/S
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 3,8 (3,0)
Resultat før skat 1,3 (1,1)
Egenkapital 8,8 (6,8)
Antal ansatte 19
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
43646133 Bella Trading Europa ApS ................................16.11.2022
43645684 CasaDelux ApS ...............................................16.11.2022
43645757 MONUMENTAL ApS .......................................16.11.2022
43647873 SKIK Arkitekter ApS ........................................16.11.2022
43637126 Hovedvejen, Råsted ApS ................................11.11.2022
43635050 PHPdev ApS ....................................................10.11.2022
43630881 Fausing Ejendomme ApS ................................09.11.2022
43631020 Scanpol ApS ....................................................09.11.2022
43621165 Swix Energy A/S .............................................04.11.2022
43618741 Philip Sørensen ApS ........................................03.11.2022
43618342 TF Energirådgivning ApS .................................03.11.2022
43616242 Flise Tech ApS.................................................02.11.2022
43612999 Enevo ApS ......................................................01.11.2022
43612433 Vividly ApS ......................................................01.11.2022
43609033 Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen 
 Herning & Ikast A/S .........................................31.10.2022
43609084 Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen 
 Syddjurs A/S ....................................................31.10.2022
43610678 Entreprenør Matias Kristensen ApS ................31.10.2022
43608649 LMV A/S ..........................................................31.10.2022
43598775 A1 Development I ApS ...................................26.10.2022
43598791 A1 Development II ApS ..................................26.10.2022
43595024 Jysk-Fugetech ApS .........................................25.10.2022
43591258 TG Ejendomme ApS .......................................21.10.2022
43589326 A-Z TotalByg APS ............................................20.10.2022
43586637 A1 NorCo ApS .................................................19.10.2022
43584901 Byteio ApS ......................................................18.10.2022
43575236 2G-LH ApS ......................................................13.10.2022
43572784 Fabrix Group ApS ............................................12.10.2022
43571664 Fyllgraf biler ApS .............................................12.10.2022
43562894 Winen ApS ......................................................07.10.2022
43559699 DM Totalentreprise ApS ..................................06.10.2022
43557521 FL Medical ApS ...............................................05.10.2022
43547941 By Cecilie Hother ApS .....................................30.09.2022
43548026 Tinvej 1 ApS ....................................................30.09.2022
43546449 Froma Renovering ApS ...................................29.09.2022
43545302 Kiri Automobiler ApS .......................................29.09.2022
43542559 LL-Design ApS ................................................28.09.2022
43541587 Handelsselskabet af 27.09.2022 ApS .............28.09.2022
43538373 Obir ApS ..........................................................27.09.2022
43536990 SPoHT ApS .....................................................26.09.2022
43530496 Bådcenter Midtjylland ApS ..............................22.09.2022
43529706 DKD ApS .........................................................22.09.2022
43529633 MRBL SPACE ApS ..........................................22.09.2022
43524127 Superduper ApS ..............................................20.09.2022

43520229 Openseat ApS .................................................19.09.2022
43515314 ColR Labs ApS ................................................16.09.2022
43511572 Min Vikar DK ApS ............................................14.09.2022
43506838 Eggersgaard Randers Michael Holm ApS .......13.09.2022
43509136 Floor MidCo I ApS ...........................................13.09.2022
43496530 KristrupENGVEJ ApS ......................................08.09.2022
43497456 Vorup Auto ApS ...............................................08.09.2022
43484435 MMT A/S .........................................................02.09.2022

Selskabsændringer
36983477 IoT-Track A/S .........................................................16.11.2022 2)
36913436 LMB-H ApS ..........................................................15.11.2022 4)
38563092 Unik Konstruktion ApS .........................................15.11.2022 4)
41516755 Hunting-trips ApS .................................................10.11.2022 3)
41850604 Ryes nedbrydning og Sanering ApS .....................10.11.2022 2)
41683546 Danish Green Solutions ApS ................................10.11.2022 2)
38839535 F. Stigs Bil og Bolig ApS .......................................09.11.2022 1)
39203790 Tømrermester Henning Søndergaards Eftf. ApS .....09.11.2022 1)
41785578 Lindelunden Ejendomme ApS ..............................08.11.2022 0)
42684295 Yummy Randers ApS ...........................................08.11.2022 0)
26915074 DAHL JENSEN BILER ApS ..................................07.11.2022 3)
41241330 KC Electric ApS ....................................................04.11.2022 2)
39433931 Blibbi ApS .............................................................03.11.2022 1)
38251430 Kids Rescue IVS ...................................................03.11.2022 4)
36468882 PT.SUR INTERNATIONAL ApS .............................03.11.2022 3)
10145260 BMJ BYGGESELSKAB 2003 ApS ........................02.11.2022 3)
43100068 Frandsen Engineering ApS ...................................02.11.2022 3)
31162793 LAILA ApS ............................................................01.11.2022 3)
34208778 ONLINEBRAND ApS ............................................29.10.2022 2)
39595168 Arena Fysioterapi ApS ..........................................27.10.2022 3)
12576188 MARITIM SPORT ApS .........................................26.10.2022 1)
40538488 Allways Best Deal ApS .........................................23.10.2022 2)
41790512 SD Beverages ApS ...............................................23.10.2022 2)
34893187 Datoselskabet ELM af 18.10.2022 ApS ...............22.10.2022 2)
41737433 Andy Marlowe ApS ..............................................21.10.2022 3)
27446442 CARE RETAIL ApS ...............................................21.10.2022 4)
36476060 DAM ANLÆG IVS ................................................20.10.2022 4)
41851465 Himmelbo Laks ApS .............................................20.10.2022 4)
41027444 Outsu ApS ............................................................19.10.2022 4)
33393571 JULIETS ApS ........................................................18.10.2022 4)
39697599 Midtjysk Sæbefabrik A/S ......................................16.10.2022 2)
41226501 N Retail Denmark ApS .........................................16.10.2022 2)
31429102 AD 2022 A/S .........................................................14.10.2022 2)
29143765 BLIKTUDEN EJENDOMME ApS ..........................13.10.2022 1)
41191538 KF MONTAGE ApS ...............................................11.10.2022 0)
41293543 Randers Autoophug ApS ......................................11.10.2022 0)
37688592 Kode Kompagniet ApS .........................................09.10.2022 2)

41394390 DK Rengøringsartikler ApS ...................................08.10.2022 2)
18082640 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE SØREN GAM ApS .....05.10.2022 3)
41484128 PN Byg og Ejendomsservice ApS ........................05.10.2022 4)
40328866 Willums ApS .........................................................05.10.2022 2)
42679240 BBJS ApS .............................................................04.10.2022 3)
40238980 MCM Bolig ApS ...................................................04.10.2022 4)
39890674 Sjælskald ApS .......................................................04.10.2022 4)
41620595 Ædelrust Shop ApS ..............................................04.10.2022 4)
41586338 Hamo Cleaning & Ejendomsservice ApS .............02.10.2022 2)
41740574 Asllanaj Logistik ApS ............................................29.09.2022 4)
39253534 Jung Fair DK IVS ..................................................29.09.2022 2)
42287571 Sara Hus ApS .......................................................29.09.2022 2)
29419000 ASSENTOFT BOLIGBYG ApS ..............................28.09.2022 4)
35644288 I-DOC-2 ApS .........................................................28.09.2022 4)
41699663 IMC ApS ...............................................................28.09.2022 4)
40405658 Msc contract IVS ..................................................28.09.2022 4)
37163244 Screenshark Denmark ApS ..................................22.09.2022 4)
38048236 KGA Byg og Ejendomsservice ApS ......................21.09.2022 2)
40151338 M Auto Import ApS ..............................................21.09.2022 4)
38011049 Randers Auto ApS ................................................21.09.2022 2)
41358920 Back2Basic Food ApS ..........................................20.09.2022 4)
41148667 U.P. Bach Entreprise ApS .....................................20.09.2022 2)
40626964 Dan-Salg ApS .......................................................19.09.2022 4)
37163287 ICP Nord IVS ........................................................19.09.2022 4)
37134384 Kylling Pizza Expressen ApS ................................19.09.2022 4)
36017708 NS19 IVS ..............................................................19.09.2022 4)
40736891 TMB Service ApS .................................................19.09.2022 4)
39549395 PRO-CNC ApS ......................................................14.09.2022 2)
41489502 Skawboxen ApS ...................................................14.09.2022 3)
41241330 KC Electric ApS ....................................................13.09.2022 0)
29195633 Selskabet af 12. september 2022 A/S ..................13.09.2022 1) 
39120380 By Tine Kust ApS ..................................................12.09.2022 4)
40463291 First Choice Horses A/S .......................................09.09.2022 4)
40447881 O. Hornbæk Murerfirma ApS ...............................09.09.2022 2)
37693863 TEFA ApS .............................................................08.09.2022 2)
25524128 RamZat ApS .........................................................07.09.2022 1)
40849599 Lillepot Randers ApS ............................................03.09.2022 2)
40140123 SH Erhverv IVS .....................................................03.09.2022 2)
34603375 O.R BILER ApS ....................................................02.09.2022 1)

40759883 Solvang Have og Viceværtservice ApS ................02.09.2022 2)

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.

HAR DU HOVEDET 
FULD AF JORD?
Så har vi masser af gode 
erhvervsgrunde –  også en til din 
virksomhed. Kvadratmeterpris fra kr 
45/m2 . Jord tæt på E45 og med en stærk 
infrastruktur i kommunen. Se erhvervsjord 
på www.erhvervsgrunde.randers.dk eller ring 
8915 1600.

http://erhvervsgrunde.randers.dk/
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Hornbaek A/S
Bogensevej 7
8940 Randers SV

Regnskabsafslutning 30-04-2022

Bruttofortjeneste 46,6 (39,4)
Resultat før skat 27,2 (12,8)
Egenkapital 76,4 (54,4)
Antal ansatte 53

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Det startede for 75 år siden 
i Hornbæk med produktion 
af træskobunde. Men de 
var blot starten for trævare-
fabrikken, der i dag er 
Danmarks største producent 
af standardlister til byggeriet. 
Kunderne er byggemarkeder, 
tømmerhandlere og trælast-
handlere, og den høje bygge-
aktivitet under corona har 
betydet meget højere salg af 
trælister – og en stor vækst i 
Hornbaek A/S.
2022-regnskabet viser et re-
sultat før skat på 27,2 mio. kr. 
mod hhv. 12,8 og 10,5 mio. 
kr. de to foregående regn-
skabsår. Resultatet er oven 
i købet klaret med stort set 
samme antal medarbejdere 
gennem de sidste tre år. Sta-
ben tæller 45 medarbej dere 
i Randers og omkring 100 
medarbejdere i Letland.

Malede lister i Letland
Alle ubehandlede trælister 
produceres i Danmark, mens 
fabrikken i Letland står for at 
producere alle malede lister, 
da de kræver flere arbejds-
timer. Når listerne i Letland 
er produceret, lander de hos 
fabrikken i Randers, som også 
er selskabets distributions-
center.

Skalerer ned
Direktør og medejer Brian 
Jepsen forklarer, at markeds-
situationen lige nu er stik 
modsat. „Det hele bremser 
op, bryggeriet er gået i stå. 
Man bruger pengene på andre 
ting. Derfor er det den mod-
satte situation, vi står i nu.
Vi venter og håber på, at 
markedet snart vender tilbage 
til et relativt normalt niveau. 
Spørgsmålet er, hvor længe 
det tager. Der er flere scena-
rier. Produktionen er tilpasset 
ved at skalere lidt ned. Vi 
producerer mindre, og sparer 
dermed bl.a. noget el. Hvis 
det fortsætter eller bliver 
værre, så er det en anden situ-
ation. Men jeg ser slet ikke et 
krisescenarie på nuværende 
tidpunkt. Jeg håber, den aktu-
elle situation hænger sammen 
med energikrisen og den høje 
inflation. Når vi kommer ind 
i foråret 2023, normaliserer 
markedet sig forhåbentlig 
igen. Til den tid bliver mar-
kedssituationen forhåbentlig 
som før coronatiden.“

Bæredygtighedsstrategi  
på vej
Der kommer ifølge Brian 
massive miljøkrav ind på alle 
produkter. „Fabrikken bruger 

kun FSC- og PEFC-certificeret 
træ. Alle lister er både miljø-
rigtige i produktionen og hos 
forbrugerne. Vi arbejder på at 
blive endnu mere miljørigtige 
og bæredygtige. Trælisterne i 
forvejen er meget grønne. Træ 
er CO2 neutralt, og vi overhol-
der alle regler, både i forhold 
til leverandørerne og kunder.
Virksomheden er i gang med 
en bæredygtighedsstrategi. I 
løbet af 2023 håber jeg, den 
er på plads. Vi er med på vog-
nen og følger med, alt hvad vi 
kan.“

Lavere resultat næste år
Det er svært for Brian at 
forudse næste års regnskab. 
„Jeg vil tro, at vi justerer 40% 
ned på resultatet ift. sidste 
år. Det er meget afhængig af, 
hvad der sker de næste tre 
måneder. Jeg er holdt op med 
at spå om, hvad de tre må-
neder bringer. Jeg håber på, 
at der kommer styr på både 
inflation og energikrise. Når 
det stabiliserer sig, kommer 
der ro på igen.“

Corona gav rekordindtjening på trælister
Direktør og medejer Brian Jepsen, Hornbaek A/S



Hvor ligger grundene?

Syddjurs Kommune genudbyder 6 regulære 
erhvervsgrunde med mulighed for kombine
ret bolig/erhverv og med central placering i 
forhold til Aarhus og Grenaa.

Grundene er beliggende få hundrede meter 
fra Århusvej/Hovedvej 15, hovedfærdselsåren 
mellem Aarhus og Grenaa. Ligeledes kun 5 
km. fra Aarhus Lufthavn og 12 km til Ebeltoft, 
én af hovedbyerne i Syddjurs Kommune.
På grundene kan der opføres bygninger –  
til lettere industri, håndværks og værksteds
virksomhed, samt service og lager – der ikke 
med fører gener i form af støj, røg og lugt.  
Der er mulighed for at opføre bolig i 
tilknytning til virksomheden.
Området er omfattet af Lokalplan 158 – 
Erhvervsområde Tirstrup. 

Spørgsmål vedrørende byggeri på 
grundene stilles til byggeri@syddjurs.dk

Erhvervsgrunde i  
Tirstrup genudbydes  
til NEDSAT PRIS

6 erhvervsgrunde i budrunde
 
I første omgang udbydes de 6 erhvervs
grunde i en 4 ugers budrunde. Udbuddet 
sker i hen hold til bekendtgørelse nr. 396 af 
3. marts 2021 ”Bekendtgørelse om offentligt 
udbud ved salg af kommunens henholdsvis 
regionens faste ejendomme” med tilhørende 
vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021. Der 
kan tages udgangs punkt i den oplyste 
udbudspris. Såfremt erhvervs grundene 
ikke afhændes i budrunden, kommer 
erhvervsgrundene til salg med de anførte 
priser som mindstepris.

Købstilbud skal være skriftlige og angive 
et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke 
forpligtet til at sælge erhvervsgrundene til 
den udbudte pris, man kan se bort fra dit 
bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive 
bud med et højere beløb end de nævnte 
priser. 

Du kan læse mere og finde udbudsmaterialet 
(salgsopstilling, købstilbud, udskrift af servi
tutter mv.) på www.syddjursgrundsalg.dk

  
Budfristen er den  
30. november 2022 kl. 12.00

2

1 8

3 4 5

Størrelser og priser:

Adresse  Areal m2 Pris ekskl. moms
Gråskegårdevej, pcl. 1 1.690 m² 115.000
Gråskegårdevej, pcl. 2 2.320 m² 145.000
Gråskegårdevej, pcl. 3 1.630 m² 115.000
Gråskegårdevej, pcl. 4 1.540 m² 110.000
Gråskegårdevej, pcl. 5 1.550 m² 110.000
Gråskegårdevej, pcl. 8 1.930 m² 125.000

De oplyste priser er eksklusiv moms og 
eksklusiv alle tilslutningsafgifter.
 
De oplyste priser er mindstepriser.

Udstykning i Tirstrup
 
Grundene er beliggende på Gråskegårdevej, 
og er endnu ikke udstykket. Jævnfør udstyk
nings forslaget fremkommer der i alt 8 grunde, 
hvoraf 2 er solgt. De resterende kan købes 
enkeltvis, eller flere kan lægges sammen, hvis 
dette ønskes:

Byggepligt og tilbagekøbsret
 
Køber skal bebygge grunden. Byggeri skal 
være færdiggjort senest 3 år fra over tagel
ses  dagen. Hvis dette krav ikke overholdes 
– eller køber ønsker at videresælge grunden 
ubebygget – kan kommunen kræve grunden 
tilbageskødet til salgsprisen. Sælger foran 
lediger servitut herom tinglyst.

Christina Maria Grunert
Erhvervsgrundekoordinator 
Syddjurs Kommune 
Mobil 24678939
chmg@syddjurs.dk

mailto:byggeri@syddjurs.dk
https://www.syddjursgrundsalg.dk
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