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dDET SKER

FREDAG 8. JUNI
MUSIK

19.30: Underværket,
Stemannsgade, Randers:
Gospel koncert m.
Growing Gospel &
Riverside Gospelchoir.

FILM
BIOCITY RANDERS
13.30: »Gummi T - 3D«.
13.30, 15.45, 18.30,
21.10: »Snow White
and the Huntsman«.

Gode råd og
vejledning
Iværksættere.
Festival for
iværksættere
i Randers fik
hård start

overskueligt at navigere i den
veritable jungle af love og paragraffer, en nystartet virksomhedsejer, befinder sig i. I
randers er der flere muligheder for at få hjælp, og torsdag
fik man endnu én, da Randers
var vært for iværksætter-festivalen IDNA.

Alle grene repræsenteret
Af John Andreasen
xjoan@amtsavisen.dk

En moderne snehvide kan
lige nu ses i Biocity Randers.
13.30, 16.30, 18.45:
»Fuglejagten«.
13.30, 18.30:
»Prometheus«.
13.50, 16.10, 21.15:
»Men in Black III«.
14.00, 16.15, 19.00, 21.15:
»Nobels Testamente«.
15.30, 21.10:
»Prometheus - 3D«.
16.20: »Gummi T«.
18.30, 21.20: »Diktatoren«.
18.45: »Men in
Black III - 3D«.
20.30: »The Avengers«.

RANDERS: Sidder man med
en god idé til en virksomhed,
kan man støde ind i alskens
problemer, inden idén kan realiseres og måske blive til et
levebrød. For at gøre det mere

I Nellemanns gamle autohus
i Hospitalsgade var alle grene indenfor iværksætteri indbudte. Det havde en lang række iværksætter-hjælpere benyttet sig af, og på festivalen
kunne man få hjælp til alt fra
regnskab, over IT-systemer til
den rent fysiske velvære med

tips til afspænding og massage. Tradium var én af dem,
der var at finde på festivalen i
skikkelse af uddannelseschef
Jacob Skjæris Lund:
»Jeg er her på vegne af Tradiums erhvervsafdeling. For
os er det vigtigt, at vi synliggør os ved på denne her måde
at gøre opmærksomme på os
selv. Vi er i stand til at tilbyde
et væld af kursusmuligheder,
hvor man kan blive dygtigere
indenfor snart sagt alle aspekter af iværksætteri. Netværk
er vigtigt - især for iværksættere,« siger Jacob Skjæris
Lund.
Lidt derfra havde Dynaccount en stand. Firmaet er

ÆLDRECENTRE
10.00-11.00: Fårup
Ældrecenter: Fællessang.

LØRDAG 9. JUNI
FILM
BIOCITY RANDERS
11.30: »Lorax: Skovens
beskytter« (DK).
11.30, 13.50, 16.10,
21.15: »Men in Black III«.
12.00, 14.10, 16.20,
19.00: »Fuglejagten«.
12.00, 16.20: »Gummi T«.
12.30, 15.30, 18.30,
21.10: »Snow White
and the Huntsman«.
13.30, 18.30:
»Prometheus«.
14.00: »Gummi T - 3D«.
14.00, 16.30, 19.00,
21.30: »Nobels
Testamente«.
16.00, 21.10:
»Prometheus - 3D«.
18.45: »Men in
Black III - 3D«.
18.45, 21.30: »Diktatoren«.
20.45: »The Avengers«.

IDRÆT OG SPORT
10.00: Klublokalet i
Dronningborghallen,
Udbyhøjvej 191,
Randers: Motionsture.
Arr.: Move Randers.

Beatrix E. Fisker fra Pannon
Sports viste på festivalen
øvelser, der ville give mere
energi og velvære. Foto:
Annelene Petersen

Samarbejde er vejen frem
Netværk. Netværket Meet Randers
udviklede torsdag idéer for at blive bedre
til at tiltrække møder og konferencer.
Af John Andreasen
xjoan@amtsavisen.dk

RANDERS: En af de mest givende aktiviteter, rent økonomisk, er konferencer. Derfor er de fleste byer af en vis
størrelse meget opsatte på at

tiltrække så mange konferencer og møder som muligt. For
at kunne gøre det, er det nødvendigt for byerne at gøre opmærksomme på sig selv, men
det er også nødvendigt, at de
forskellige turistattraktioner
og virksomheder i byen arbej-

Der blev diskuteret ivrigt og udvekslet idéer på netværksmødet
Meet Randers torsdag. Foto: Lars Rasborg
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Hvem er Business
Q-vinder 2012?
Kåring. Det vil blive afsløret i morgen ved en event hos
Sparekassen Kronjylland på Tronholmen i Randers.

Thomas Holst og Clark
Knøsen - to nordjyske
drenge bag iværksætter
IT-firmaet Dynaccount
var at finde på festivalen.
Foto: Annelene Petersen

For os er det vigtigt, at vi synliggør os ved
på denne her måde at gøre opmærksomme
på os selv. Vi er i stand til at tilbyde et væld af
kursusmuligheder, hvor man kan blive dygtigere
indenfor snart sagt alle aspekter af iværksætteri.

»

JAC0B SKJÆRIS LUND, uddannelseschef på Tradium

RANDERS: For femte år i
træk kårer erhvervsnetværket Q-vinderne en lokal
kvinde, som har gjort sig flot
bemærket enten som leder eller som selvstændig.
»Med kåringen sætter vi fokus på, at vi i Randers er med
i front. Randers har fortsat
mange spændende profiler og
flere bud på en vinder. Det er
kvinder i toppen af erhvervslivet, det er kvinder, som tager
livet i egen hånd og sætter foden under eget bord, og det er
dygtige ledere inden for det
offentlige,« siger Lone Tange,
formand for Q-vinderne.
Blandt andre Turid Fennefos Nielsen, Randers Amtsavis’ og Aarhus Stiftstidendes
chefredaktør - og Lene Nørgaard, marketing- & eventchef i
Randers Storcenter - er tidligere kåret som Årets Business Q-vinder.
Vinderen modtager blandt
andet et års gratis medlemskab af erhvervsnetværket.
Medlemmer af Q-vinderne
kan ikke modtage prisen.

En af de helt store skikkelser i moderne dansk håndbold og i Randers. Netop ansat som talentchef og sportslig controller i Randers HK.
Listen over præstationer er
lang; her en håndfuld af højdepunkterne: Har scoret 570
mål i sine 184 kampe for det
danske kvindelandshold siden debuten som 19-årig ved
en firelandsturnering i Østrig
i 1997 - to OL-guldmedaljer og
EM guld på hjemmebane i
2002 er det blevet til. Desuden
har Katrine Fruelund vundet
EM og VM guld på diverse
U-landshold, EHF Cuppen to
gange, og hun har været tysk
mester med HC Leipzig. For
14 dage siden sluttede hun sin
danske klubkarriere af med
sit femte danske mesterskab
- denne gang for »barndomsklubben« Randers HK.
Rita Willum- leder af ReMida center - en verdensom-

De nominerede
De 5 nominerede til prisen
som Årets Business Q-vinder
2012 er:
Else Marie Frandsen- ejer af
Tørring Rideklub.
et iværksætterfirma, der har
specialiseret sig i IT-løsninger. Også Dynaccount tilbyder
kurser, men her med den forskel, at kurserne er af iværksættere for andre iværksættere.
Det er hårdt arbejde at starte en virksomhed op, og nogle
gange har man måske behov
for at slappe af. Det var der
også mulighed for på festivalen, hvor Beatrix E. Fisker fra
Pannon Sport tog interesserede under kærlig behandling

der sammen - både indbyrdes
og med byens politikere.

Netværk
Dét har Randers indset nødvendigheden af, og torsdag holdt netværksgruppen
»Meet Randers« derfor møde på Værket for at udveksle
idéer og lære hinanden bedre
at kende. Alle deltagere var
enige om, at Randers har en
masse at byde på, både hvad
angår hotelfaciliteter, attraktioner og natur, men Daniel
Madié understregede at, det
var vigtigt, at Randers også
kunne byde på noget, som ingen andre byer kunne.

og demonstrerede, hvordan
bare en kort tur med en ny og
specialudviklet massagerulle
kunne give èn ny energi.

Havde håbet på flere

men al begyndelse er svær og
nye tiltag tager tid for at bundfælde sig hos målgruppen, så
mon ikke festivalen kan udvikle sig til at blive en succes,
hvis den altså får chancen.

Trods den megen aktivitet og
de mange tilbud - blandt andet med udstillede biler - heriblandt en rød Ford Mustang
Cabriolet, der kunne give de
fleste hede drømme og en opstillet pølsevogn, så havde
man fra arrangørernes side
håbet på lidt flere deltagere,

På mødet gav hoteldirektør
Claus Lerche fra Hotel Scandic et eksempel på, at de havde lavet en konference med
indbygget guidet tur til Graceland Randers. Borgmester
Henning Jensen Nyhuus fortalte på mødet, at han havde
planer om at foreslå i byrådet, at deltagere på fleredages-konferencer fik udleveret buskort, så de kunne lade
sig transportere gratis rundt
i Randers de dage, de besøgte
byen.

Nyt tiltag
På mødetintroducerede turistchef Anne-Mette Knattrup en

helt ny film, der gør reklame
for Randers og viser nogle af
de mange ting, Randers har at
byde på - både for fastboende
og for folk fra andre steder af
Danmark og fra andre lande.
En kort film, hvor borgmester Henning Jensen Nyhuus
optræder både som fortæller
og fremviser af byens seværdigheder. Efter en runde med
fremlægning af gode idéer
var næste punkt på programmet, at deltagerne fik mulighed for at lære hinanden bedre at kende og aftale, hvordan
man kunne blive bedre til at
udnytte hinandens ressourcer.

Har med stort engagement
opbygget en rideskole for bl.a.
handicappede børn. Tørring
Rideklub er et helt unikt projekt, der hjælper mange mennesker videre i deres liv. Else
Marie Frandsen blev i 2003 kåret som årets østjyde.
Katrine Fruelund- håndboldspiller og talentchef.

spændende frivillig organisation.
Mangeårig leder af den integrerede vuggestue og børnehave Midgaard i Randers, der
er en del af et landsdækkende
ReMida projekt, som er inspireret af den italienske Reggio
Emilia pædagogik. Igangsætter af Danmarks første ReMida center, hvor overskudsmaterialer fra lokale virksomheder bliver samlet, sorteret og
gjort klar som i en butik. Herefter kan alle institutioner i
hele Randers finde materialer til deres projekter for et
symbolsk beløb. Rita Willum
brænder for, at vores børn ikke »bare« skal passes, men udvikles gennem kreative metoder – hun har været leder i 25
år og været leder af ReMida
centeret i 10 år.

Lotte Fromholt- salgschef i
Randers FC.

Som salgschef i Randers
FC har hun ansvar for at skaffe det antal sponsorer, som er
nødvendigt for at drive en professionel fodboldklub i toppen
af dansk fodbold. Det er sjældent set, hvis overhovedet, at
en kvinde sidder på denne
post i dansk og udenlandsk
fodbold på topplan. Blev oprindeligt uddannet sygeplejerske, har mange års erfaring som salgschef indenfor
medicinalindustrien bag sig,
senest en femårig periode
som selvstændig erhvervsdrivende.
Helle Boelskifte Andersenpædagogisk leder på Paderup

Gymnasium.
Står bag en unik Aspergerlinje på Paderup Gymnasium, der er skræddersyet
til unge med Aspergers Syndrom. Tilbuddet er utrolig populært. I Randers er der dobbelt så mange ansøgninger,
som der er pladser. Unge med
Aspergers kan ofte se frem til
en tilværelse uden en uddannelse, men via tilbuddet kan
disse unge få sig en studentereksamen og efterfølgende
komme ind på en videregående uddannelse. Kun Høje
Taastrup Gymnasium og Paderup Gymnasium har siden
henholdsvis 2007 og 2008 haft
deciderede gymnasieklasser
til unge med Aspergers.

