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Julie Daugaard, klummeskribent, forbruger- og medieekspert hos Dentsu Aegis Network: 
Danskerne bruger hvert år omkring 33 milliader kroner på indretning og boligforbedringer 

i forbindelse med flytninger... Og uanset om du sælger køkkener, måltidskasser, strøm,  
rengøring eller biler, så er dine produkter op til overvejelse, når danskerne flytter.  
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interview med Billunds nye erhvervsdirektør:

Hvad nu  
hvis Lego  
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Fokus på Billund  side 18-23

Jørgen Mads Clausen: 
Bro til Als vil give 
kæmpe gevinst
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Byggevirksomheden erik Møberg spår  
fuld ordrebog flere år frem  → SiDe 18
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God revisorbistand
- betaler sig

RevisoRskifTe ?

Få en uForbindende

snak omkring

mulighederne og

eventuelt et

pristilbud

3Dtwix
3D Printere - CNC Maskiner
- Laser & Folie Cutter -

Elektronik & Microcontroller

www.3Dtwix.com

* Salg
* Service
* Support
* Træning

* Design &
Produktudvikling

* Prototyper
* Mini-serie

Kontakt: Morten Stenbæk
tlf. 30 46 45 01 | morten@3dtwix.com

spalterilning
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Erhverv+ Sydjylland er et nyt aktivt 
erhvervsmedie, der har fokus på 
erhvervslivet i Sydjylland.
UDKOMMER TIL SAMTLIGE VIRKSOMHEDER, INCL. KONTORER OG BUTIKKER. 

+ B2B-AVIS TIL SAMTLIGE KONTORER OG VIRKSOMHEDER
+ UDKOMMER HVER 14. DAG
+ OPLAG 15.000* 
+ MÅLRETTET 122.000** BESLUTNINGSTAGERE
+ OPTIMAL BRANDINGPLATFORM TIL B2B
+ AKTUELT REDAKTIONELT B2B-INDHOLD

LÆS ERHVERV+ GRATIS SOM E-AVIS I ONLINEVERSION ELLER 
VIA APPEN ”NYHEDSKIOSKEN”.

* Kilde: PostNord
** Kilde: Gallup Index Danmark, 1H2014+2H2015, Alder 12 år+, B2B-beslut-
ningstagere, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønder-
borg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa kommuner. Stikprøve: 551

Sønderborg

Aabenraa

Tønder

Vejen

Haderslev

Esbjerg

Fanø
Kolding

Fredericia

VejleBillund
Varde

Brobyggeren på Als
KOMMENTAR
Eva Andersen
evand@jfmedier.dk

Danfoss-formand Jørgen Mads Clau-
sen har en plan, ja faktisk har han 
mange – men en af dem, som står 
højt på to do-listen, er planen om at 
få etableret en broforbindelse mel-
lem Als og Fyn.

En bro, som ifølge en Rambøll-
analyse vil give en kæmpegevinst på 
5,2 milliarder kroner til de omlig-
gende kommuner på Als, på Fyn 
og i Jylland – og derfor er Danfoss-
formanden styregruppeformand 
i komitéen, som arbejder for at få 
projektet gjort til virkelighed, så en 
en ny bro kan stå klar i 2035.

Læs i denne udgave af Erhverv+ 
om den store erhvervsmands be-
stræbelser på at bringe de to lands-
dele tættere på hinanden, og om 
hvordan et ambitiøst samarbejde 
med Odense og Sønderborg i spid-
sen skal gøre det sydlige Danmark til 
ét stort højteknologisk kraft center.

Mød også Hans Peter Folmann, 
som er ny erhvervsdirektør i Billund 
og gerne vil gøre op med den lidt 
tilbagelænede tankegang, som oft e 
hersker i kommunen, som lever 
godt af en ganske særlig virksom-
hed.

For hvad ville byen gøre, hvis 
LEGO pludselig ikke var der, spørger 
Folmann, som håber at ruske op 
i iværksætter-miljøet og gerne 
vil ændre mindsettet hos både 
private og off entlige virksomhe-
der, så fl ere tør tænke vildt og 

anderledes og drømme stort, for Bil-
lund har brug for mange fl ere posi-
tive væksthistorier, mener Folmann.

Er man ikke ligefrem LEGO eller 
Danfoss, men en lille familieejet 
virksomhed, er der gode råd at 
hente i artiklen om, hvordan 
man gør familieejerskabet til 
sin konkurrencefordel. Det 
kræver, at man arbejder 
med et ”aktivt familieejer-
skab” lyder det fra Henrik 
Andersen, som er partner 
i Hildebrandt & Brandi 
(H&B) og rådgiver SMV’er.

Hvis en familieejet virk-
somhed skal have succes 
generation eft er genera-
tion, må man arbejde tæt 
sammen om et aktivt fa-
milieejerskab, siger Henrik 
Andersen, som ser et kæm-
pe uforløst potentiale rundt 
om i de danske SMV’er, hvis 
fl ere formår at stille skarpt 
på det aktive familieejerskab 
og på både virksomhedens 
og familiens trivsel.

B.G.TURE jUni, jUli oG aUGUsT 2018

B.G. BUsREjsER
s rupve 7, 6470 syd T f.: 74 40 44 46

27. – 30. Juni – Harz
Vi bor på ”Maritim Berghotel”, der ligger direkte ved svævebanen til
toppen afWurmberg. Der arrangeres ture til Gosler, Okertal med den
store dæmning, ogWerningerode.Denne oplevelsesrige tur: 3000 kr.
(enk.v.+500 kr)
30. Juni – 7. Juli – Køln og Reit imWinkl
Vi kører til Køln, overnatter på Ibis Hotel og skal udforske byen og dens
seværdigheder. I Reit imWinkel skal vi ud på Chiemsee og se både Frau-
eninsel med klostret og Herreninsel med det smukke slot hvor meget er
i guld. På øen kan der også køres i hestevogn. Udflugter til Berchtesgar-
den og Kufstein.Denne oplevelsesrige tur: 4000 kr. (enk.v.+800 kr)
Endags ture:
Hansapark 12. juli– Start kl. 7.00 fra Lysabild, hjemkomst ca. kl. 21.00
Tur til Hansapark inkl. kørsel, indgang,madpakke og en øl/vand/vin

Fuglepark Walsrode 24. juli
Besøg til verdens største fuglepark i Lüneburger Heide, her lever over
4000 fugle fordelt på 675 forskellige arter i WeltvogelparkWalsrode i en
24 hektar stor park. Tur til Fugleparken inkl. kørsel, indgang,madpakke
og en øl/vand/vin. Pris pr. person: voksen 500 kr., børn u. 14 år 300 kr.,
børn u. 4 år 200 kr.
Halle-Østrig-Halle 14.-22. juli
5600,- kr (enkeltv. + 900 kr.) inkl. overnatninger med ½ pension, alle
udflugter (Halle med guide, Bruck/Salzburg, Grossglockner, Heiligenblut/
Lienz), vej og tunnel, afgifter, underholdning på hotellet.

Rostock 2.-5. august
Vi bor på Radisson Blu Hotel i smakke Rostock ved flodenWarnow, 2.
dag byrundtur, både med guide på gåben og i bus, 3. dag sejltur med
MS ”Kaptain” og guidet rundvisning i Naturpark Fischland – Darss –
Zingst og på Karls bondemarked samt besøg iWarnermünde. Pris for
turen 3000 kr. (enkeltv. + 500 kr.)
Lüneburger Heide 8.-12. august
Vi bor i den gamle slotsby Celle på Hotel Celler-Hof, 1. dag rundvisning
i Celle med guide, 2. dag besøg i Hannover, 3. dag Kutschen-Fahrt
(hestevognstur over den skønne blomstrende hede samt tur til den
smukke park i Schneverdingen ogWildhauser Mindepark), 4. dag
Gifhorn. Pris for turen 3400 kr. (enkeltv. + 500 kr.) – inkl. bustransport,
alle udflugter, turistafgift og overnatninger med ½ pension
Krakow 16.-22. august
1.dag afgang fra Lysabild kl. 5 og ankomst til Barlinek hvor vi skal over-
natte, 2. dag videre til Krakow, 3. dag guidet byrundtur, 4. dag udflugt
til Kazimierz, den jødiske bydel, 5. dag udflugt i omegnen af Krakow og
på egen hånd, 6. dag retur til Barlinek og 7. dag retur Danmark.Pris
for denne historiske tur 5000 kr. (enkeltv. + 1000), inkl. bustransport,
vejskat, guide og 6 overnatninger med ½ pension

Tilmelding til: Detail program kan rekvireres pr. telefon,
sendes pr. e-mail, eller downloades på www.B.G.Busrejser.dk

KONFERENCEDØGN
Frokost m. 1 øl/vand og frugt, eftermiddagskaffe/the
m. hjemmebagt kage, 2-retters aftenbuffet m. 1 øl/vand
og kaffe/the, overnatning i enkeltværelse, morgenbuffet.
Pris pr. person 1395,-
DAGMØDE
Kaffe/the m. hjemmebagt brød/pålæg/ost, frugt og
isvand, frokostbuffet m. 1 øl/vand og frugt, eftermid-
dagskaffe/the m. hjemmebagt kage.
Pris pr. person fra 430,-

Sandbjerg Gods er smukt beliggende på Sundeved med park direkte ned til Alssund. Godset har 105
sengepladser samt auditorier og grupperum med AV- og It-udstyr og med plads til op til 140 personer.

SANDBJERG GODS, SØNDERBORG

Sandbjergvej 102 • Sønderborg • www.sandbjerg.dk

Reservation på tlf. 87 15 33 70 eller e-mail:sandbjerg@sandbjerg.dk

Dalbygade 40, 6000 Kolding . Tlf. 65 45 53 70

Udkommer torsdag hver 14. dag til virksomheder og abonnenter i
hele Sydjylland. Erhvervsmæssig fotografering af bladets redaktionelle
tekst og annoncer er ikke tilladt.
Bladet påtager sig intet ansvar som følge af fejl i tekst og annoncer. facebok.com/ErhvervPaaFyn

Udgiver: Jysk Fynske Medier, 66 11 11 11
Ansvarshavende chefredaktør: Peter Orry
Tryk: Jysk Fynske Mediers Trykkeri
Distribution oplag: 14.082 eksemplarer
Distribution: Udebliver avisen kontakt udgiver

Redaktion

Jan Bonde
redaktør
Tlf. 63 45 23 20
jan@erhvervplus.dk

Eva Andersen
journalist
Tlf. 76 27 20 65
eva@erhvervplus.dk

Carsten B. Grubach
journalist
Tlf. 72 11 42 18
carsten@erhvervplus.dk
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Henrik Juul Kristensen
mediekonsulent Erhverv
Tlf. 25 45 80 75
henrik@erhvervplus.dk

Dorthe Kenne Veirup
mediekonsulent Erhverv
Tlf. 40 38 40 34
dorthe@erhvervplus.dk



ANBEFALER B 17,5 km/l. CO2 151 g/km. Prisen er ekskl. metallak. Bilen er vist med ekstraudstyr. Apple CarPlay® kræver iPhone 5 eller nyere med dataadgang. Leasing via Peugeot
Finans v/Jyske Finans. Leasingperiode 60 mdr. og 20.000 km årlig kørsel. Ekstraordinær førstegangsydelse 20.000 kr. Priserne er er variable og er inkl. finansierings- og leveringsomkostninger men ekskl. service, dæk,
forsikring, brændstof og ejerafgift. Kaskoforsikring, positiv kreditgodkendelse og betaling via NETS forudsættes. Ved leasingperiodens udløb skal leasingtager anvise en køber til følgende pris: Peugeot Expert L2 Ultimate
2.0 BlueHDi 180 hk EAT6 55.300 kr. ekskl. moms og forholdsmæssig registreringsafgift. Tilbuddet er enkeltstående og kan ikke kombineres med øvrige tilbud. Leasingkampagnen gælder udvalgte modeller, og så længe lager
haves. Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl.

Peugeot Expert Ultimate er den kompromisløse varebil, som giver dig en arbejdsdag på første klasse. Sammen med det enorme varerum og den rummelige førerkabine, får du
både luksusudstyr, komfort og sikkerhedssystemer på et overlegent højt niveau. F.eks. er aktiv nødbremse og aktiv fartpilot blot eksempler på det unikke standardudstyr. Prikken
over i’et er de uovertrufne køreegenskaber drevet af den kraftige BlueHDi-motor med 180 powerfulde hk og en smidig 6-trins automatgearkasse. Du kan lige nu lease Expert
Ultimate og få komfort som en personbil fra blot 2.495 kr. pr. måned ekskl. moms. Og for blot ekstra 100 kr. månedligt får du et endnu længere varerum (L3) og højere nyttelast.
Oplev den hos os eller på peugeot.dk

PEUGEOT EXPERT ULTIMATE
ULTIMATIV LUKSUS,180 HK OG AUTOMATGEAR

INKL. ULTIMATE UDSTYR

• 6-trins automatgear
• 2.0 BlueHDi 180 hk
• Aktiv fartpilot og nødbremse
• Webasto oliefyr med timer og fjernbetjening
• Elektrisk nøglebetjent åbning af højre skydedør
• 17’’ Phoenix diamantslebne aluminiumsfælge

• Head-up display
• Automatisk klimaanlæg
• 7” touchskærm m. Apple CarPlay@

• Bakkamera m. P-sensorer for og bag
• Vognbane- og blindvinkelassistent
• Og meget mere...

MÅNEDLIG LEASINGYDELSE:

2.495 KR.

FØRSTEGANGSYDELSE 20.000 KR.
60 MDR. 20.000 KM ÅRLIGT
PRISER EKSKL. MOMS

Kjær biler A/S
Peugeot Haderslev
Gl. Christiansfeldvej 57
6100 Haderslev
Tlf. 73 52 03 00
www.kjærbiler.dk

P. Christensen A/S
Peugeot Kolding
Trianglen 11
6000 Kolding
Tlf. 65 56 14 00
www.peugeot.dk/kolding

Kloster Biler
Peugeot Løgumkloster
Industrivej 35
6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 45 58
www.klosterbiler.dk

A. Boesenbæk A/S
Peugeot Give
Diagonalvejen 77
7323 Give
Tlf. 75 73 16 00
www.boesenbaek.dk

Henrik Christensen A/S
Peugeot Fredericia
Vesterballevej 7A
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 40 01
www.peugeot.dk/fredericia

Henrik Christensen A/S
Peugeot Vejle
Valdemar Poulsensvej 8
7100 Vejle
Tlf. 75 82 37 66
www.peugeot.dk/vejle

LKJ Biler A/S
Peugeot Vejen
Dalgas Allé 4-8
6600 Vejen
Tlf. 76 96 33 33
www.peugeot.dk/vejen
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Arne B's Blog
Arne B. Jepsen  
Senior partner, BDO

sKAT: Den 
politiske 
aftale omfat-
ter privates 
udlejning af 
henholdsvis sommerhuse og 
helårsboliger samt biler, både, 
campingvogne, autocampere 
og campletter. De nye regler 
får tilbagevirkende kraft til 1. 
januar i år, men lovforslaget 
fremsættes og vedtages først 
til efteråret.

Sommerhusejere, der ud-
lejer gennem et bureau, som 
indberetter lejeindtægterne 
til Skat, har i 2018 – efter de 
gældende regler - et skattefrit 
bundfradrag på 21.900 kro-
ner. Af lejeindtægter ud over 
bundfradraget skal der beta-
les skat af de 60 procent.

Ifølge den indgåede aftale 
forhøjes bundfradraget til 
40.000 kroner. Altså næsten 
en fordobling.

Ved udlejning af værelser 
eller periodisk udlejning af 
hele boligen har ejere af huse 
og ejerlejligheder efter de gæl-
dende regler et bundfradrag 
på 1,33 procent af ejendoms-
værdien, dog mindst 24.000 
kroner. Lejeindtægter ud over 

bundfradraget beskattes i sin 
helhed og som kapitalind-
komst.

Ved udlejning af en andels-
bolig eller en lejelejlighed har 
ejeren/lejeren i øjeblikket et 
bundfradrag på 2/3 af den 
samlede årlige boligafgift/
husleje eksklusive a conto 
varme. Lejeindtægter ud over 
bundfradraget beskattes i 
sin helhed og som personlig 
indkomst. 

Der gælder særlige regler, 
hvis den samlede udlejnings-
periode overstiger 12 måne-
der.

De nye regler
Ifølge aftalen skal reglerne nu 
ensrettes for alle boligtyper, 
således at alle får et bundfra-
drag på 28.000 kroner, og såle-
des at der af lejeindtægter ud 
over bundfradraget kun skal 
betales skat af de 60 procent. 
Præcis ligesom ved udlejning 
af sommerhuse. Ensretningen 
kommer også til at gælde 
beskatningsformen, idet over-
skydende indkomst fremover 
skal beskattes som kapitalind-
komst uanset, hvilken bolig-
form der er tale om.

De nye regler kommer kun 
til at gælde ved korttidsudlej-
ning, hvorved angiveligt skal 
forstås 70 alternativt 100 dage, 

jævnfør nærmere nedenfor.
Fradraget er fra og med 

2021 betinget af, at udlejnin-
gen sker gennem et bureau, 
der indberetter til Skat. For 
boligudlejning, hvor der 
ikke sker indberetning af de 
fulde lejeindtægter, gives der 
et skattefrit bundfradrag på 
11.000 kroner.

Umiddelbart synes det nye 
bundfradrag på 28.000 kroner 
at være lavt sammenlignet 
med, hvad der kan opnås 
efter de nuværende regler. 
Den markante nedsættelse 
modsvares dog af, at der af 
indtægter ud over bundfra-
draget kun skal betales skat af 
de 60 procent. 

For nogle vil virkningen af 
de nye regler være positiv og 
for andre vil den være nega-
tiv. Samlet vil der nok være 
flest i den sidste gruppe. Det 
gælder især i Storkøbenhavn, 
hvor mange kan se frem til 
markante stigninger i deres 
ejendomsvurdering og der-
for ville have fået et meget 
større bundfradrag, hvis de 
nuværende regler var blevet 
videreført.

eksempler
Nedenfor vises konsekvenser-
ne dels for ejeren af en ejerbo-
lig, som med de nuværende 

Viden

Nye skatteregler for boligudlejning via Airbnb
regler har et bundfradrag på 
33.250 kroner, og dels for 
en lejer med et øjeblikkeligt 
årligt bundfradrag på 60.000 
kroner. For nemheds skyld er 
der anvendt en ens marginal-
skattesats på 34 procent.

Konsekvenserne afhænger 
selvsagt af de valgte forudsæt-
ninger. Ikke overraskende har 
omfanget af udlejningen stor 
betydning for udfaldet. Gene-
relt er der næppe tvivl om, at 
flere bliver ramt af skattepligt 
end hidtil. Blandt dem, som 
lejer så meget ud, at de også 
efter de hidtidige regler har 
skullet betale skat, vil en del få 
en mindre skattelettelse. 

Det bliver dog formentlig 
kun få, som vil opleve dette. 
Det skyldes, at der som ud-

gangspunkt kun vil blive til-
ladt udlejning af egen bolig 
i op til 70 dage om året. De 
enkelte kommuner kan 
dog tillade udlejning i op til 
100 dage om året, hvis ikke 
konkrete forhold taler imod 
dette. Da den gennemsnitlige 
indtjening pr. døgn ved kort-
tidsudlejning angiveligt ligger 
i niveauet 650 kroner vil en 
samlet lejeindtægt på over 
45.500 kroner (70 x 650 kro-
ner) nok kun blive en realitet 
for et lille mindretal.

Udlejning af bil og båd
Efter de nuværende regler 
er der ikke noget skattefrit 
bundfradrag ved udlejning af 
sådanne aktiver, og overskud 
beskattes som personlig ind-

komst uden arbejdsmarkeds-
bidrag.

Efter de nye regler gives 
der – også her under forud-
sætning af, at udlejningen 
sker gennem et bureau, som 
fra 2021 indberetter lejeind-
tægterne – et bundfradrag 
på 10.000 kroner i indkomst 
– skal formentlig forstås som 
overskud – ved udlejning af 
bil, båd, campingvogn, auto-
camper og camplet. Overskud 
ud over bundfradraget be-
skattes fuldt ud.  Bundfradra-
get kommer efter aftalen kun 
til at gælde for de specifikt 
nævnte ejendele og dermed 
ikke for trailere, havetrakto-
rer, værktøjer og andre typer 
af private effekter.

  Skat: Gamle regler  Skat: Gamle regler  Skat: Nye regler
Lejeindtægt for ejerbolig (off.  for lejebolig (mdl.  for både ejer-
  vurd. 2,5 mio. kr.)  husleje 7.500 kr.)   og lejeboliger

15.000 kr.  0 kr.   0 kr.   0 kr.

30.000 kr.  0 kr.   0 kr.   408 kr.

45.000 kr.  3.995 kr.   0 kr.   3.468 kr.
 

FAKTA
EksEmplEr

VI LEVERER OVER 20.000 PRODUKTER

Prins Christians Kvarter 28 ∞ Fredericia

otel • Vinbar • Konferencecenter • Mødelokale • Kantine • Reception • Sandwichbar • Forsamlingshus • Kaffebar • Klinik • Festudleje
Restaurant • Café • Hotel • Vinbar • Konferencecenter • Mødelokale • Kantine • Reception • Sandwichbar • Forsamlingshus • Kaffeba

Nyt katalog på zederkof.dk

RING 8912 1200

SHOP zederkof.dk

Ellis cafestol
Art.nr. 02137

445,-

Ellis cafebænk
Art.nr. 02138

1.259,-

Teddy cafestol
Art.nr. 02135

535,-

Paris 4 cafestol
Art.nr. 02116

395,-

Paris 2 cafestol
Art.nr. 02111

419,-

Zown plastbord XL
180x75 cm

Art.nr. 12503

455,-

Teak bordplade
70x70 cm

Art.nr. 288041

495,-

Kæmpeparasol Sunbrella
4x4m, u/ frisekant

Art.nr. 106134

6.595,-

Roma 4 understel
Art.nr. 02131

375,-

Corner parasol Sunbrella
Beige, Art.nr. 106331
Grøn, Art.nr. 106341

Off white, Art.nr. 106351
Sort, Art.nr. 106361

5.595,-
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Ford Transit Van
Pålidelig, stærk, sikker og i stand til at håndtere alt.

F – D 13,0 – 14,9 km/l. CO2 173 - 212 g/km. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.

Erhvervsleasing via Ford Lease. Inkl. service og vedligeholdelse i hele leasingperioden.
Ovenstående er et beregningseksempel. Alle beløb er ekskl. moms. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.
Positiv kreditvurdering kræves. Tilbud gælder så længe laver haves.

FORD TRANSITTREND
2.0 TDCi FWD L2H2 130 HK

FR
A2.324kr./md.

Erhvervsleasing via Ford Lease, tillægspriser pr.md.:

Ekstraordinær leasingydelse: 35.000Kr.
Leasingperiode: 60Mdr.
Kilometer pr. år: 15.000Km.

L3H2
50 kr.

130HKAUT.
160 kr.

NAVI +DAB
150 kr.

170HK
122 kr.

Trend-modellen er spækketmedmasser af udstyr – somstandard
Aircon • Programmerbarmotor/kabinevarmer • El spejle m/varme • El ruder • Fartpilot
Armlæn •Læderrat/læder gearknop • Parkerings-sensor for & bag • Opvarmet forrude
Bluetooth® • Fj. bet. centrallås • Opvarmede forsæder • Tågeforlygter • EURO 6motor

Storegade 100
6740 Bramming
Tlf: 75 17 33 33
www.ford.autocramer.dk

Storegade 100
6740 Bramming
Tlf: 75 17 33 33
www.ford.autocramer.dk

Bjarne Nielsen A/S
Storegade 229
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7514 2111
www.bn.dk

Auto-Cramer A/S
Bohrsvej 1
6760 Ribe
Tlf. 7542 0433
www.auto-cramer.dk

LKJ Biler A/S
Dalgas Alle
6600 Vejen
Tlf. 7696 3333
ww.lkj.dk

Gildberg A/S
Gl. Christiansfeldvej 74B
6100 Haderslev
Tlf. 7452 4600
www.gildberg-as.dk

Jes P. Jessen A/S
Gasværksvej 34
6200 Aabenraa
Tlf. 7362 6219
www.ford-jespjessen.dk

Auto-Cramer A/S
Storegade 100
6740 Bramming
Tlf. 7517 3333
www.auto-cramer.dk

Varde Biler A/S
Jeppe Skovgaards Vej 11
6800 Varde
Tlf. 7522 2800
www.vardebiler.dk

Autohuset Vestergaard
Trianglen 4
6000 Kolding
Tlf. 7452 2555
www.autohusetvestergaard.dk

Martin Iversen ApS
Alsgade 60
6400 Sønderborg
Tlf. 7442 3699
www.martiniversen.dk

Karvil Biler A/S
Vejlevej 30
7000 Fredericia
Tlf. 7592 0211
www. ford.karvil.dk
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Nyt fra EU

Den 15. – 16. maj havde Det 
Syddanske EU-Kontor glæde 
af at få besøg af en række syd-
danske erhvervsfremmeaktø-
rer, der var repræsenteret ved 
lokale erhvervskontorer, sub-
regionale aktører, D2i, Dansk 
Materiale Netværk, Væksthus 
Syddanmark, FORCE og Inno-
vationsfonden.

- Det giver rigtig meget til 
vores arbejde, at vi har et ind-
gående kendskab til aktører-
ne og tilbuddene til virksom-
hederne i Regionen, ligesom 
dem derhjemme får viden 
om hvornår de skal henvise 
virksomheder til os, - og så er 
det rigtig gode mennesker at 
være sammen med, fortæller 
EU-konsulent Else Mejer efter 
mødet..

Dagene bød på masse af 
netværk og faglige input, hvor 
besøg hos EU-Parlamentet, 

Den Danske EU-Repræsen-

tation og Dansk Erhverv gav 
et indblik i EU’s maskinhus, 
den danske interessevareta-
gelse og nogle af de EU tiltag 
under udarbejdelse, som kan 
få betydning for de danske 
virksomheder. 

Det Syddanske EU-Kon-
tor har et stigende fokus på 
kvalificeret arbejdskraft, 
hvorfor EU-konsulent Jens 
Bøgetoft Christensen stod 
for en workshop, som satte 
rammerne til at drøfte fælles 
udfordringer og fremadret-
tede initiativer både samlet 
og i de enkelte kommuner. 
 
Handler også om netværk
Om turen siger Gitte Sydbøge 
fra Esbjerg Erhvervsudvik-
ling: Det var en rigtig god tur 
– spændende oplæg, og nogle 
rigtig interessante besøg 
ved EU-Parlamentet og Den 
Danske EU-Repræsentation. 
Det handler om at net-
værke og skabe gode re-

lationer og det gjorde vi! 

Hvad er InnoS?
I InnoS-netværket samarbej-
der de syddanske erhvervs-
fremmeorganisationer om 
at fremme virksomhedernes 
deltagelse i EU-projekter. 
Netværket støtter dermed op 
om et fælles fokus på vækst, 
udvikling og internationali-
sering for derved at fremme 
konkurrencedygtighed og 
viden i virksomhederne. 
Samarbejdet er essentielt for 
Det Syddanske EU-Kontor, 
der besidder den nyeste viden 
om programmer og mulig-
heder for virksomhedsdel-
tagelse i EU-projekter, mens 
erhvervsfremmeorganisatio-
nerne i Syddanmark har den 
primære dialog med virksom-
hederne. På den måde sikrer 
InnoS, at virksomhederne får 
størst udbytte og let adgang til 
de forskellige kompetencer.

Syddanske aktører  
til netværksmøde  
i Bruxelles

Det Syddanske EU-kontor ligger godt placeret i Bruxelles. Foto: Lasse Hyldager.

Passion is our fuel...

Tårnvej 8 . erhvervspark vandel . 40 26 56 19 . vandelgokarT.dk

Vi har:
- Karts til både tørvejr og regnvejr

- Vægtudligning
- Laptimere på rattet

- 50 karts ialt
- Lys på banen

- 900 m udendørs bane
- 18 huller fodboldgolf

Firmaudflugt
Total events

Mødefaciliteter
Aktiv mødedag

Vi har oVer

erfaring med:
10 års

Mød dit firMa til en dag Med fuld fart!



Når vi udvikler på en bil, lytter vi først og fremmest til dem, der bruger bilen hver dag. Derfor er Crafter
også fyldt med hundredevis af gennemtænkte detaljer, som gør dit arbejde lettere. Ikke mindst nu,
hvor du får den med automatgear uden merpris, hvis du vælger dén med 140 eller 177 hestekræfter.

Kom ned og find din favorit Crafter.

Hvad håndværkere ønsker, skal håndværkere få.

Brændstofforbrug ved bl. kørsel 11-13,9 km/l. CO -udslip 187-237 g/km. E – G

Tilbuddet gælder Volkswagen Crafter med 140 hk og 177 hk, og er ikke gældende til Crafter 30.
Tilbuddet gælder t.o.m. 31/10-18. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Du er selv ude om det!
Crafter med automatgear
– udenmerpris.

Esbjerg
Volkswagen Esbjerg

Skagerakvej 4 Tlf. 76 14 74 74
www.vw-esbjerg.dk

Ribe
Volkswagen Ribe

Industrivej 1 Tlf. 75 42 06 00
www.vw.vw-ribe.dk

Grindsted
Volkswagen Grindsted

Vestergade 130 Tlf. 75 32 17 77
www.vw-grindsted.dk

Sønderborg
Volkswagen Sønderborg

Ringgade 211 Tlf. 74 42 11 60
www.christen-agerley.dk

Haderslev
Volkswagen Haderslev

Gl . Christiansfeldvej 76 Tlf. 74 52 41 00
www.autohuset-haderslev.dk

Tønder
Volkswagen Tønder

Ribelandevej 55 Tlf. 74 72 10 12
www.vw-tonder.dk

Kolding
Volkswagen Kolding

Dieselvej 2 - 4 Tlf. 76 34 50 36
www.vw-kolding.dk

Aabenraa
Volkswagen Aabenraa

Tøndervej 58-64 Tlf. 74 62 12 12
www.christen-agerley.dk

Fredericia
Volkswagen Fredericia

Egeskovvej 104 • Tlf. 76 20 30 60
www.vw-fredericia.dk
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Klumme
Julie Daugaard  
julie.daugaard@dentsuaegis.com

Flyttebil, nedpakning og 
rengøring. To-do-listen er 
stopfyldt med punkter, 
der alle skriger efter 
opmærksomhed under en 
flytning. Bare tanken gør mig 
udmattet. Alligevel flytter 
danskerne som aldrig før.

En kold vinterdag sad jeg 
med en kop kaffe og læste ny-
heden om, at næsten 900.000 
danskere flyttede i 2017. Det 
svarer til 16 procent af befolk-
ningen. 16 procent! Det gør os 
til de næstmest flyttende i EU.

Jeg begyndte straks at se 
på udviklingen. I 2013 flyt-
tede 842.000 og i 2017 var det 
896.000. En stigning på hele 
6,4 procent på blot fem år. Det 
startede en tankestrøm: Hvor-
for er danskerne pludselig be-
gyndt at flytte så meget? Hvad 
fortæller det om os og måden, 
vi lever vores liv på i disse år? 
Og hvad er det kommercielle 
potentiale egentligt? For hver 
gang danskerne flytter, skifter 
vi sofa, seng og spisebord ud. 
Det må da skabe en enorm 
mulighed for at tiltrække nye 
kunder?

Spørgsmålene var svære at 
slippe igen, og derfor har jeg 
og mine analyse-kollegaer 
hos kommunikationshuset 
Dentsu Aegis Network brugt 
de seneste fem måneder på 
at undersøge danskerne flyt-
tevaner fra et samfundsper-
spektiv og et kommercielt 

Danskerne flytter som aldrig før
En flytning er det tidspunkt i danskernes liv, hvor de bruger flest penge. samtidig er det også her, at 
flest danskere ændrer forbrugsvaner og udskifter vante brands med nye. Flytning rummer et enormt 
potentiale for at rekruttere nye kunder, men også en risiko for at tabe eksisterende kunder.

" Danskerne bruger 
hvert år omkring 33 mil-
liarder kroner på indret-
ning og boligforbedringer 
i forbindelse med flytnin-
ger.
Fra ForbrugerunDersøgelsen   
Flyttevaner.Dk

 �Hvert år bruger danskerne 33 milliarder kroner på indretning og 
boligforbedringer, når de flytter.

 �I forbindelse med en flytning køber danskerne hvert år 421.369 
lamper, 331.716 gardiner, 44.826 køkkener og 147.840 forsikringer.

 �Kommunikationshuset Dentsu Aegis Network står bag 
undersøgelsen Flyt dig! Et forbrugerstudie om danskernes 
flyttevaner. 

 �Den er gennemført i samarbejde med eBay, danbolig, Eniig, Bilendi 
og Geomatic. 

 �Undersøgelsen er gennemført i februar til maj 2018, hvor i alt 3000 
danskere har besvaret spørgeskemaet. 

 �Dataindsamlingen er lavet på et repræsentativt udsnit af den 
danske befolkning.

 �Ydermere er der foretaget mobiletnografi, feltstudier og 
kvalitative dybdeinterviews, samt beriget med digital adfærdsdata 
fra blandt andet DBA og Bilbasen. 

 �Se mere om undersøgelsen på    
www.flyttevaner.dk. 

 

FaKta
danskErnEs FlyTTEvanEr

Julie Daugaard er forbruger- og medieekspert ved 
mediebureauet Carat, der er en del af det verdensomspændende 
Dentsu aegis network. Her arbejder hun som strateg med base 
i aarhus og har specialiseret sig inden for forbrugeranalyser, 
trends og kommunikationsstrategi. Har du kommentarer til 
denne klumme, er du velkommen til at sende dem til julie.
daugaard@dentsuaegis.com Foto: kim Haugaard

perspektiv.

I et samfundsperspektiv
En af de centrale indsigter, 
som vi har fundet i unde 
rsøgelsen af danskernes 
flyttevaner er, at ”fleksibilitet”, 
”mobilitet”, ”optimering” og 
”forandringsparathed” ikke 
blot er moderne buzzwords, 
du finder i et jobopslag, men 
rent faktisk er en livsstil, som 
mange danskerne stræber 
efter. Det stigende antal 
flytninger er et tegn på, at 
danskerne er villige til at 
flytte oftere for at få det mest 
optimale ud af hver livsfase.

I undersøgelsen står det 
klart, at danskernes mange 
flytninger udspringer af en 
stræben efter det bedste. Dan-
skerne forsøger hele tiden at 
optimere deres livssituation. 
Vi flytter gerne efter den mest 
optimale løsning.

Når vi er nyuddannet, så er 
den optimale situation må-
ske at bo tæt på jobbet. Mens 
når vi får børn, så kan det ek-

sempelvis være familie eller 
naturen, som vægter højere. 
Og når børnene flytter hjem-
mefra, så er det måske mere 
kultur, der trækker.

Vi ser eksempelvis, at det er 
33 procent af danskerne, der 
er flyttet, fordi børnene er flyt-
tet hjemmefra. Behovene æn-
drer sig, og det flytter vi efter.

Hertil er det interessant, at 
hver femte dansker vægter 
”forandring” som en af de tre 
vigtigste årsager til at flytte. 
Og blandt singler og par uden 
børn er det helt op mod hver 
tredje, der ikke kun flytter af 
praktiske årsager, men også af 
behov for forandring.

Det kommercielle  
potentiale
Hvert år flytter knap 900.000 
danskerne, og de bruger 
gennemsnitligt mellem 
50.000 og 100.000 kroner per 
flytning. Hvis vi kalkulerer 
med antal husstande, så får 
vi rundt regnet en estimeret 
årlige flytteøkonomi på 33 
milliarder kroner.

Det vil sige, hvert år bruger 
danskerne 33 milliarder kro-
ner på indretning og boligfor-
bedringer. Penge, som du har 
muligheden for at få en del af 
– hvis du forstår de flyttende 
danskere og deres behov.

Når danskerne flytter, står 
de nemlig over for en uende-
lig række af valg, der ikke kun 
kredser om havudsigt, afstand 
til institutioner og risiko for 
vand i kælderen. De skal også 
træffe valg om, hvilke produk-
ter, services og abonnements-
ordninger, de tager med sig, 

og hvilke de skiller sig af med.
En flytning kan altså i vær-

ste scenarie betyde, at dan-
skerne skiller sig af med dit 
brand til fordel for et andet. 
Omvendt kan du i bedste 
scenarie være det brand, der 
stjæler en kunde fra en kon-
kurrent under kundens flyt-
teproces.

Om du ender i bedste eller 
værste scenarie afgør, hvor 
godt du kender kundernes 
flytterejse i forhold til dit pro-
dukt: Hvornår har kunderne 
mest brug for inspiration og 
rådgivning omkring dit pro-
dukt: Er det tre måneder før 
en flytning eller to uger efter 
selve flytningen? Hvilke andre 
produkter og services ønsker 
kunderne at have styr på, før 
de kan rumme at høre om dit 
produkt?

Som en del af undersøgel-
sen har mine kollegaer og jeg 
derfor kortlagt præcis, hvor-
når de flyttende danskere 
køber hvilke produkter. Det 
har skabt et tydeligt forbrugs-
mønster, der gør os i stand til 
at markedsføre et produkt, 
lige inden den flyttende dan-
sker har brug for det. På den 
måde kan vi tilrettelægge din 
markedsføring, så dit brand 
og dit produkt er relevant 
præcis, når vinduet er åbent 
under kundens flytning. På 
den måde tager vi en større 
del af kagen med de 33 milli-
arder kroner. Hvert år.

Er du blevet nysgerrig for 
at høre mere om danskernes 
flyttevaner, kan du drible ind 
på www.flyttevaner.dk og 
læse mere om undersøgelsen.
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ERHVERVS BYGGERI
erg A/S til professionelle løsninger
opgave fang går

kvalitet ftaler!

Østermarksvej 39 · 7250 Hejnsvig · 7533 5900 · www.erikmoeberg.dk

Christian Møberg
Projektleder

Fast kontaktperson
under hele
processen.

‒ mere
end 30 års
erfaring!

✓ Total- og hovedentrepriser
✓ Murerentrepriser
✓ Betonentrepriser
✓ Jord- ogafløbsarbejder
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SCS hjælp r
tr sp rtk ll g r m d
t få styr på p rs d t

Den nye EU- e s nd f dn n n ud øse
s e øde . Nu e ns fi m e
S. C s n Sø ensen e e ne med få s y
å de nye e e

Virksomheder kæmper fortsat med at få styr
på den nye EU-persondataforordning, men i
transportbranchen er der hjælp at hente fra
en kollega. Jakob Sørensen Madsen er fjerde
generation i familievirksomheden S. Christian
SørensenA/S. Han har selv kørt landet tyndt i nogle
af de 19 lastbilermeddet kendteSCS-logo,men lige
nu har han mere glæde af at have ”stort kørekort”
til lovregler, vejledninger og EU-forordninger, hvor
han efter endt uddannelse ved Aalborg Universitet
sidder i rollen som konsulent.
- Transportbranchen er konstant udsat for razziaer,
kontroller og urimelige bødestørrelser. Derfor
virker det også intimiderende, at den nye EU-
persondataforordning kommer med trusler om
store bøder, hvis man ikke har styr på reglerne,
forklarer Jakob Sørensen Madsen.

NEDSkrEvEt politik
Noget af det vigtigste er at få nedskrevet en politik
med interne regler for håndtering af persondata,
for eksempel for at sikre, at det ikke er alle ansatte,
som har adgang til de computer-mapper, hvor der
ligger kundedata og personalets lønregnskab.
- Jeg har udarbejdet nogle skabeloner til
sikkerhedspolitikker, som er tilpasset transport-
branchen. Og jeg hjælper med at implementere
tekniske – og organisatoriske foranstaltninger.
Overordnet set, hjælper vi kolleger i branchen med

at komme i compliance, forklarer Jakob Sørensen
Madsen.

kENDEr braNChEN
Ideen opstod, efter at han blev ansat i
familievirksomheden til at få styr på persondata-
forordningen.
- Der var ikke meget hjælp at hente. Alle vil gerne
holde foredrag, og der er rigtig mange, som gerne
vil sælge dyre it-løsninger. Men der ingen, der vil
sætte sig sammen med vognmanden og kigge
ham over skulderen, mens han løser opgaven, siger
Jakob Sørensen Madsen og fortsætter:
- Jeg kender jo branchen og har selv kørt lastbil og
prøvetdisponentjobbetogså.Envognmandhar ikke
tid til at sætte sig grundigt ind i persondatareglerne,
så der er brug for én, der kan løse opgaven sammen
med ham og uden, at det koster en bondegård i
konsulenttimer.

pligt at hjælpE
Jakob Sørensen Madsen tager typisk ud til
vognmanden og hjælper med at få styr på de
nødvendigeforanstaltninger,ogsåkanvognmanden
atter koncentrere sig om kerneforretningen.
Men hvorfor egentlig hjælpe sine konkurrenter?
- Vores virksomhed blev stiftet her i Skodborg
lige efter Genforeningen, fordi min oldefar gerne
ville hjælpe med at køre byggematerialer ud og
genrejse Sønderjylland. Vi føler en stærk moralsk
forpligtelse til at hjælpe andre, når vi kan. Og når
vi kan hjælpe kolleger i transportbranchen med at
undgå bøder og få styr på EU-reglerne, så gør vi
det, siger Jakob Sørensen Madsen.

Fristen for at implementere de nye EU-regler
udløb officielt 25. maj, men der er fortsat rigtig
mange virksomheder, som ikke har deres egen
persondatapolitik på plads.

www.scs-skodborg.dk.

INFO:
Transportfirmaet S. Christian Sørensen
A/S har base i Skodborg, Rødding, hvor fra
19 lastbiler kører vejene tynde, især med
tanktransporter, typisk flydende dyrefoder
eller fødevarer.

Virksomheden blev etableret i 1920, lige
efter Genforeningen, hvor man kørte med
byggematerialer og bidrog til at skabe
vækst i det nye sønderjyske område.

Den nuværende direktør Christian
Sørensen Madsen er tredje generation i
familievirksomheden, som beskæftiger
både far, mor og børn.

Jakob Sørensen Madsen er således fjerde
generation. Han har selv kørt lastbil, men
brænder mere for det administrative
arbejde og har uddannet sig til cand.
scient. adm. ved Aalborg Universitet.
Hen over vinter og forår har han været
fuldtidsbeskæftiget med at hjælpe kolleger i
transportbranchen med at få styr på de nye
EU-regler om persondata.

“Når vi kan hjælpe kolleger
i transportbranchen med at
undgå bøder og få styr på
EU-reglerne, så gør vi det. ”

Jakob Sørensen Madsen,
S. Chr. Sørensen A/S

annonCe



10 Torsdag 14. juni 2018

Infrastruktur
Carsten B. Grubach 
cbg@erhvervplus.dk

Pondus. Det har Jørgen Mads 
Clausen. Fysisk utvivlsomt, 
men bestyrelsesformanden i 
det gigantiske familieprojekt, 
Danfoss A/S med hovedsæde 
på det nordlige Als, nu engang 
er, er også en mand, der får 
gennemført de visioner, han 
kaster op i luften.

Som motorvejen til Sønder-
borg, som innovative ingeni-
ørtiltag på Alsion-byggeriet, 
som han også var med til at 
opføre, som den naturviden-
skabelige legeplads Universe 
i Danfoss-nærhed, som det 
nyetablerede digitale samar-
bejde mellem Odense og Als 
og som planen om at opføre 
en bro mellem Als og Fyn.

En bro, der ifølge en Ram-
bøll-analyse med baggrund i 
tal fra Landstrafikmodellen vil 
give en kæmpegevinst på 5,2 
milliarder kroner til de omlig-
gende kommuner på Als, på 
Fyn og i Jylland.

 – Det er vigtigt, at vi kender 
hinanden. Det er vigtigt, at vi 
binder landsdele sammen. Jo 
flere, der siger det, jo bedre, 
fastslog Jørgen Mads Clausen, 
da han gjorde status over bro-
planerne på Dansk Industris 
erhvervstræf i Aabenraa.

Og så rullede han ellers ar-
gumenterne ud af ærmerne 
for det broprojekt til 18,5 mil-
liarder kroner, han har sat sig 
i spidsen for: - Er der nogle af 
jer, der har været i biografen i 
Faaborg? Nå, ikke. Der går el-
lers en StarWars-film. Men det 
tager altså også to og en halv 
time at køre derover. Men 
broen er ikke et trafikprojekt. 
Det handler ikke om at kunne 
komme hurtigere til Køben-
havn, det er et egnsudviklings-
projekt, selv om det ord ikke 
længere findes, når det drejer 
sig om tilskud. Det er et af de 
sidste steder i Danmark, hvor 
vi skal have bragt to regioner 
sammen. Vi skal have større 
sammenhængskraft mellem 
Sønderborg og Faaborg-Midt-
fyn kommuner. Derfor har vi 
nedsat en komité, der skal un-
dersøge fordele og ulemper. 
Den har peget på mig som 
formand og består desuden 
af borgmestre, erhvervsfolk 
og enkelte folketingsmedlem-
mer. Og vi er gået i gang med 
analyser, for man ved ikke så 
meget om broprojektet, fordi 
det aldrig har været på lystav-
len.

Og så satte bestyrelsesfor-
manden for Danfoss A/S bro-
projektet på lystavlen med en 
power point-præsentation, 
der bøjede især et tal i neon: 
5,2 milliarder kroner. Ifølge 
en Rambøll-analyse er det de 

afledte merindtægter, de om-
liggende kommuner vil få, når 
broen fra Als til Fyn binder 
dem tættere sammen.

Odense vil være den store 
vinder med en gevinst på 703 
millioner kroner, bl.a. fordi 
kommunen vil blive bun-
det tættere sammen med 
Tyskland, men også Kolding, 
Aabenraa og de to brobygger-
kommuner Sønderborg og 
Faaborg-Midtfyn vil få økono-
misk gevinst af forbindelsen, 
blandt andet fordi håndvær-
kere og mindre virksomheder 
vil udvide deres kundekreds 
på den anden side af broen. 
Fra Sønderborg vil der med 
forbindelsen være adgang 
til 110.000 flere jobs inden 
for en times kørsel, og man 
vil på strækningen Odense-
Hamborg spare en halv times 
kørsel.

fynsk skepsis
Nok har Clausen fra verdens-
firmaet på Nordals pondus, 
magt og indflydelse, men han 
er så meget realist, at han godt 
ved, at der på Fyn er skepsis 
over for projektet, fordi man 
der frygter, at den kan tage 
pengene fra en ønskelig ud-
videlse omkring den tværgå-
ende motorvej. 

- Vi skal først have regionen 
med på det, og den sætter pro-
jektet på sin prioriteringsliste 
i år. Det vil ikke være realistisk 
at gå i gang, før Femern-broen 
og andre større trafikprojek-
ter er færdige, mente Jørgen 
Mads Clausen og bebudede 
en mulig klipning af snoren til 
den 11 km lange Als-Fyn-bro i 
2035.

– Den vil kunne aflaste mo-
torvejene, både E20 og E45, 
og give et samfundsmæssigt 
afkast på syv procent, til sam-
menligning giver Storebælts-
forbindelsen 10 procent, og 
der skal ikke betales bompen-
ge, for så er der nogle, der væl-
ger ikke at bruge den, anførte 
Danfoss-formanden om den 
bro, der anslået vil blive brugt 
af mellem 15.000 og 29.000 

Bro mellem Als og Fyn vil give  
kæmpegevinst på 5,2 milliarder kroner
snoren til ny fast forbindelse kan klippes 
i 2035, mener danfoss-formand.

De dynamiske effekter, 
synergi, tidsbesparelser og 
økonomisk gevinst, som 
følge af en fast forbindelse 
med Als og Fyn vil ifølge en 
analyse fra Rambøll være på 
5,2 milliarder kroner, heraf 
vil Odense Kommune især 
profitere med en gevinst på 
703 millioner kroner. Herefter 
følger Faaborg-Midtfyn med 
527 mio., Sønderborg 330, 
Svendborg 313 og Kolding 309.
  

fakta
odense er den  
sTore vinder

Jørgen Mads Clausen bøjede med sin power point-præsentation i Aabenraa tallene bag et nye brobyggeri i neon. 
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Teknologi

Det sydlige Danmark skal 
med Odense og Sønderborg 
i spidsen være førende inden 
for robotteknologi og indu-
striel teknologi. Den ambi-
tion fremlagde bestyrelsesfor-
mand i Danfoss A/S, Jørgen 
Mads Clausen, i et interview 
med JydskeVestkysten som 
optakt til erhvervstræffet 
"Vækst og udvikling på tværs 
af grænserne” i Aabenraa.

- Vi skal have forbundet 
Odense og Sønderborg som 
højteknologisk kraftcentre. I 
dag er kompetencerne meget 
spredt, og hvis vi skal vinde, 
skal vi knytte os tættere sam-
men og vise, at vi kan arbejde 
sammen, sagde Jørgen Mads 
Clausen, som ifølge avisen al-
lerede er gået benhårdt ind i 
projektet med en masse idéer 
og med Region Syddanmark 
som sin samarbejdspartner. 
  
 - Der er rigtig mange projek-
ter her i Syddanmark, som 
søger midler hos Innovati-
onsfonden, men som ikke får 
noget tildelt. Måske er pro-
jekterne ikke gode nok, eller 
måske opfylder de ikke de for-
melle krav i tilstrækkelig grad, 
sagde Jørgen Mads Clausen og 
tilføjede, at kun 15 procent af 
alle ansøgninger får del i den 

milliard, som Innovations-
fonden hvert år giver væk. 
 - Jeg har indledt et samar-
bejde med regionen om at 
fokusere på de projekter, 
som er i Syddanmark, fordi 
mange af projekterne kan 
gøre gavn her i området og 
være med til at skabe et kraft-
center for robotteknologi og 
industriel teknologi. Ifølge 
Danfoss-formanden vil pro-
jekter fra hele landet have 
mulighed for at få tildelt legat, 
hvis det kan komme lands-
delen til gavn. Det primære 
fokus vil i starten dog være 
på Odense og Sønderborg. 
 - Syddansk Universitet er 
i begge byer. Odense har 
robotcenteret Univer-
sal Robots, mens Sønder-
borg har meget industri.  
 Jørgen Mads Clausen ser sit 
projekt som en fin forlæn-
gelse af Region Syddanmarks 
vækstfond, men han t ønsker 
at formulere en klarere stra-
tegi for, hvad man støtter, og 
målrette indsatsen mere mod 
højteknologi som eksempel-
vis robotter, elektroteknik, 
elektriske biler og vedvarende 
energi. 

Tyskerne skal med
Udformningen og størrelsen 
af den regionale fond kan 
Jørgen Mads Clausen endnu 

ikke sige noget om. Men pa-
rallelt med arbejdet i Region 
Syddanmark vil Jørgen Mads 
Clausen arbejde for at mobili-
sere flere store byer i Tyskland 
med tilsvarende projekter. 
 - Tyskerne skal med. Byer som 
Lübeck, Kiel og Hamborg har 
stærke kompetencer inden 
for eksempelvis medicinsk 
udstyr, marine og luftfart, og 
de har vist, at de har stor in-
teresse, og hvis vi kan samar-
bejde, vil vi stå stærkt, sagde 
Jørgen Mads Clausen til Jyd-
skeVestkysten.

Danfoss-formand bag 
jysk-fynsk  Digital Valley
jørgen Mads Clausen har ambitiøse planer om at 
gøre regionen til et højteknologisk kraftcenter.

Et kraftcenter, som udnytter 
styrkepositionerne 
inden for robotteknologi, 
industriel elektronik og 
transportteknologier 
til at skabe innovation 
og vækst. Sådan lyder 
Jørgen Mads Clausens 
vision om og definition på 
arbejdsområderne i Digital 
Valley, der geografisk skal 
strække sig fra Hamburg i 
syd til Esbjerg i vest, Kolding 
og Vejle i nord og Odense i 
øst.
 

fakTa
digiTal Valley

Robotteknologi - som her på Branderup Mejeri i Sønderjylland- skal indgå i samarbejdet i det nye 
Digital Valley, Jørgen Mads Clausen gerne ser etableret. Arkivfoto: H. C. Gabelgaard

Foto: Carsten B. Grubach
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EJERLEDELSE
eva Andersen 
evand@jfmedier.dk

ER bLoDEtS bånD vigtigERE 
EnD viRkSomhEDEnS taRv?

Hvem er den rigtige kvinde 
eller mand til at tage over, når 
far går på pension?

Mange familieejede virk-
somheder kommer i vanske-
ligheder, når et generations-
skifte nærmer sig. Oftest fordi 
ejeren ikke i tide har turdet 
stille sig selv og sin familie de 
ømtålelige spørgsmål, som 
typisk dukker op i forbindelse 
med et generationsskifte.

Måske har han taget for gi-
vet, at hans søn eller datter en 
dag skal drive virksomheden 
videre i ”fars ånd”. Måske er 
sønnen eller datteren slet ikke 
interesseret i jobbet – eller har 
ikke kvalifikationerne.

Måske er hele familien i vir-
keligheden bedst tjent med, 
at virksomheden bliver sat til 
salg – men er den overhove-
det interessant for en køber – 
og hvad skal der til, for at den 
bliver det?

Henrik Andersen er partner 
i virksomheden Hildebrandt 
& Brandi (H&B) og rådgiver 
små og mellemstore virk-
somheder. Han møder dag-
ligt ejerledere, som aldrig har 
gjort sig tanker om, hvad der 
skal ske med virksomheden 
den dag, de ikke længere sid-
der i chefstolen, og tit udsky-
der de beslutningen i årevis.

to forskellige 
 værdisystemer
Når et generationsskifte vol-
der problemer eller går skævt, 
hænger det ofte sammen 
med, at familie og forretning 
er to grundlæggende forskel-
lige værdisystemer, forklarer 
Henrik Andersen.

I forretningen er fokus på 
præstationer og resultater, 
mens familiemedlemmer ty-
pisk er bundet til hinanden 
af følelsesmæssige bånd og 

lægger vægt på loyalitet og 
omsorg.

– De familieejede virk-
somheder, som formår at 
fastholde deres konkurrence-
mæssige fordel gennem gene-
rationer, har det til fælles, at 
de arbejder målrettet med ud-
møntningen af deres ejerskab 
både på kort og lang sigt. De 
udvikler med andre ord deres 
aktive familieejerskab løben-
de og formår på den måde at 
vende spændingsfeltet mel-
lem familie og virksomhed til 
deres fordel, lyder det fra Hen-
rik Andersen.

hvad er virksomhedens 
tarv – og familiens?
Nogle ejerledere sætter for-
retningen og virksomhedens 
tarv over alt. Typisk for dem 
er, at de har en professionel 
bestyrelse, og at ejeren er vant 
til at få professionelt med- og 
modspil.

Men i mange andre fami-
lievirksomheder er ejeren 
altdominerende. Ejeren kan 
ligefrem være en flaskehals 
for udvikling, og den egen-
rådige ledelsesstil indhenter 
ham den dag, virksomheden 
står over for nødvendige for-
andringer som f.eks. et gene-
rationsskifte.

– For nogle ejerledere er fa-
milien vigtigst – det er vigtigst, 
at datteren skal være direktør 
efter far, eller at fætter er virk-
somhedens regnskabschef, 
selv om han tit laver fejl, og 
virksomheden måske ikke tje-

Familien kan være en klods om benet 
– eller en kæmpe konkurrencefordel
Hvis en familieejet virksomhed skal have succes generation efter generation, må man arbejde sammen om 
et aktivt familieejerskab, siger Henrik andersen, ledelsesrådgiver og partner i Hildebrandt & Brandi.

" Den dag,  virksomheden eventuelt 
skal sælges  videre, viser det sig, at den er 
 usælgelig, og  eftersom man ikke har nogen 
pensions opsparing ud over  virksomheden, 
har man et problem.
Henrik Andersen,  
pArtner i HildebrAndt & brAndi

" Problemer og uenigheder har det med at vokse sig 
store, hvis man ikke får talt om dem og finder en fælles 
vej frem, det er derfor, vi taler om det ”aktive familie-
ejerskab”. I det aktive familieejerskab har man fokus på 
både familiens trivsel, ejerskabet og virksomheden.
Henrik Andersen, pArtner i HildebrAndt & brAndi

 �Et aktivt familieejerskab 
handler grundlæggende om 
ledelse af såvel de ”hårde” 
som ”bløde” dele af ejerskabet. 
Dette viser sig gennem den 
opbyggede evne til at håndtere 
dynamikken mellem familie, 
ejerskab og virksomhed.

 �Når ejerfamilierne arbejder 
målrettet med deres aktive 
ejerskab, opbygger de evnen 
til at være de bedste ejere af 
deres virksomheder, både nu 
og i fremtiden.

 �Ifølge Hildebrandt & 
Brandi er der en række 
opmærksomhedspunkter, 
som knytter sig til hvert 
af ejerfamiliernes tre 
perspektiver: Familien, 
ejerskabet og virksomheden. 
Problemer på ét af disse tre 
områder kan have en utilsigtet 
effekt på de øvrige områder. 
For eksempel kan en konflikt 
i Familien betyde manglende 
afklaring af roller og ansvar 
i ejerskabet, hvilket i sidste 
ende kan medføre mangelfuld 
governance og ledelse af 
virksomheden.

 �Essensen af et godt aktivt 
familieejerskab er, at familien 
bliver støttet i sin udvikling 
som ejer, og at familiens trivsel 
fremmes. Afklaring internt i 
familien vil automatisk bidrage 
positivt til udmøntningen 
af ejerskabet og i sidste 
ende til virksomhedens 
præstationsevne.

 

goDE RåD
deT akTive familie-
ejerskaB

ner lige så mange penge, som 
hvis man havde ansat en an-
den person til jobbet.

– Der er ikke noget ”rigtigt” 
og ”forkert”. Som ejerleder er 
man i sin gode ret til at vælge 
den vej, man vil, men vi vil 
gerne hjælpe med til, at vig-
tige beslutninger bliver truffet 
på det rigtige grundlag. At de 
ubevidste valg bliver til bevid-
ste handlinger, som man 
forstår konsekvenserne af.

Få fjerde- 
generations-
virksomheder
At man er i familie 
med hinanden, er 
ikke nødvendig-
vis ensbetydende 
med, at den næste 
generation har 
evnerne eller ly-
sten til at drive 
virksomhe-
den videre, og 
en stor gruppe 
familieejede 
virksomheder 
bliver solgt el-
ler lukker med eje-
rens farvel.

Kun en tredjedel 
overdrages til anden 
generation, under 15 
procent til en tredje 
generation og ikke en-
gang fem procent gives 
videre til fjerde eller se-
nere generationer.

– Som ejerleder har 
man retten og pligten til 
at finde ud af – hvad vil jeg 

egentlig med min virksom-
hed? Vil jeg udvikle virksom-
heden og fordele roller og an-
svar på de mest kompetente 
personer? Vil jeg forberede 
næste generation på at over-
tage virksomheden efter mig, 
og hvem er den rigtige til job-
bet? Har jeg en professionel 
bestyrelse, som tør udfordre 
mig også på de svære spørgs-
mål, eller omgiver jeg mig 
med en tantebestyrelse?

– Nogle ejerledere er gode 
til at omgive sig med medar-
bejdere med de kompeten-
cer, de selv mangler, og de 
har for længst set vigtigheden 
i at have en professionel be-
styrelse. Andre er vant til selv 
at bestemme alt og lytter 

ikke til bestyrelsen, som nær-
mest er til pynt, siger Henrik 
Andersen.

Han ser et kæmpe uforløst 
potentiale rundt om i de dan-
ske SMV’er, hvis flere formår 
at stille skarpt på det aktive 
familieejerskab og på både 
virksomhedens og familiens 
trivsel.

– Hvis flere arbejdede aktivt 
med at udvikle og udfordre 
familieejerskabet, ville de ud-
nytte det til deres konkurren-
cefordel, og vi ville se mange 
flere succesfulde familievirk-
somheder, som udfolder de-
res fulde potentiale og bliver 
på familiens hænder i genera-
tioner.
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Klumme
John lohff  
Partner i Lohff Management  
Consultants A/S

RefeRenceRne eR vigtige  som 
et supplement til det billede, 
man allerede har fået af kan-
didaten igennem den proces, 
der er foregået. 

Hvis det er muligt, foretager 
konsulenterne referencetjek-
ket personligt ansigt til ansigt 
med respondenterne, men 
i praksis foregår reference-
samtalerne af tidsmæssige og 
praktiske årsager ofte over te-
lefon. 

Umiddelbart er det den 
dårligst tænkelige interview-
form, idet man ikke kan se 
den person, man taler med. 
Herved mister konsulenten 
den information, der kan op-
nås ved at have øjenkontakt 
og betragte kropssproget. 

Referencerne ligger altid 
sidst i processen. 

Det kan have den ulempe, 
hvis konsulenten ikke er sig 
det meget bevidst, at vedkom-
mende måske under forløbet 
har fattet sympati for den per-
son, der skal indhentes refe-
rencer på. 

Denne sympati kan konsu-
lenten ubevidst have et ønske 
om at få bekræftet via den 
indhentede reference. En træ-
net konsulent, der tillige skal 
give garanti på ansættelsen, 
falder ikke igennem her. 

Derfor vil konsulenterne 
også gerne have, at det er dem 
selv og ikke kunden, der ind-
henter referencerne. 

Hvad man fåR ud af det,  kom-
mer meget an på responden-
tens situation, lysten til at for-
tælle og graden af beskyttelse 
og diskretion i processen. Of-
test vil vi dog spørge om føl-
gende:

1. Faglige kvalifikationer, 
herunder det at forstå en for-
retning og læse et marked

2. Samarbejdsmæssige for-
hold, herunder evnen til at 
håndtere stress

3. Ledelsesmæssige evner, 
herunder personlighed, være-
måde og opnåede resultater

4. Forhold til kolleger
5. Relation til nærmeste 

chef
6. Forholdet til omverde-

nen og interessenter i almin-
delighed

7. Ville man genansætte 
vedkommende

8. Øvrige relevante be-
mærkninger og observationer

det eR noRmalt at  tage mel-
lem to og fem referencer på en 
kandidat, afhængigt af graden 
af usikkerhed i konsulenter-
nes vurderingsgrundlag og 
kendskabet til kandidaten. 

I et marked som det danske 
vil konsulenterne i løbet af 
årene i mange tilfælde støde 
på den samme kandidat flere 
gange undervejs i dennes kar-
riereforløb. 

Konsulenterne begynder 
ikke ved ᾿Adam og Eva᾿ hver 
gang. Hermed bestemt ikke 
sagt, at de anbefaler en kan-
didat uden at tjekke vedkom-
mende grundigt, for der kan 
jo være indtruffet forandrin-
ger siden sidst. 

Det sker naturligvis heller 
ikke, at de først får placeret 
kandidaten i en ledende stil-
ling, for så et stykke tid efter 
at tilbyde vedkommende en 
ny stilling et andet sted, men 
set over en periode kan han 
eller hun selv have skiftet job, 
have haft en periode i ud-
landet eller have solgt – eller 
været med til at sælge – den 
virksomhed, de pågældende 
konsulenter tidligere ansatte 
vedkommende i. 

eR en RefeRence  tvivlsom, skal 
der tages yderligere referen-

Referencer og 
kunsten at lytte 
bag ordene  
når ledere  
udvælges

John loffs arbejde med at 
finde de rigtige kandidater 
til de rigtige job gør, at han 
skal kunne levere hver gang 
- for ellers vender hverken 
virksomheder eller kandidater 
tilbage, næste gang. foto: 
Arkiv.

cer. 
Negative referencer taget 

hos en tidligere arbejdsgiver 
behøver dog ikke være ufor-
delagtige for kandidaten. 

Er ansøgeren blevet opsagt 
og hvorfor? 

Hvad var den reelle årsag, 
og hvad udløste afskedigel-
sen? 

Der kan her være tale om 
at indhente oplysninger om 
kandidatens værdiopfattelse, 
holdninger og indstillinger. 
En sådan reference kan måske 
styrke ansøgerens kandida-
tur snarere end det modsatte, 
selvom respondenten er al-
drig så negativ i sine udtalel-
ser. 

Med tiden lærer en dygtig 
rekrutteringskonsulent at 
lytte sig frem til mange nyttige 
oplysninger. 

Referencepersonerne kan 
også bruges, hvis der er nogle 
ting i kandidatens person-
profil, som vi selv er usikre på. 
Er vi f.eks. usikre på, om kan-
didaten har det nødvendige 
gåpåmod, kan de mennesker, 
der tidligere har arbejdet sam-
men med ham, give os nyttige 
oplysninger, hvis vi specifikt 
spørger ind til dette emne.

Nogle referencepersoner er 
meget forsigtige i deres udta-
lelser. 

På den ene side vil de gerne 
være loyale over for den på-
gældende kandidat. På den 
anden side ønsker de også at 
være ærlige og ville have det 
dårligt med at oversælge per-
sonen til et job, som han eller 
hun efter deres mening og er-
faring ikke vil kunne magte. 

En erfaren konsulent og in-
terviewer passer på med ikke 
at udfordre dem og kan godt 
lytte bag om ordene og drage 
sine egne konklusioner.

lad KonsulenteRne  gøre ar-
bejdet.

Endelig er det værd at gen-
tage, at indhentningen af 
referencer bør overlades til 

konsulentfirmaet, medmin-
dre der er vægtige grunde til 
andet. 

Mange arbejdsgivere kan 
i deres iver efter at tjekke en 
kandidat gøre den pågælden-
de ubodelig skade ved uhæm-
met at jagte referencer på den 

pågældende. 
Det samme kan ske for be-

styrelsesmedlemmer, der ger-
ne vil vise, hvor dygtige de er. 

Med al respekt for disse 
tjenstvillige mennesker, så ri-
sikerer de at skabe alt for me-
get unødig støj i processen.

"   Mange arbejdsgivere 
kan i deres iver efter at 
tjekke en kandidat gøre 
den pågældende ubodelig 
skade ved uhæmmet at 
jagte referencer på den 
pågældende. Det samme 
kan ske for bestyrelses-
medlemmer, der gerne vil 
vise, hvor dygtige de er.  
Med al respekt for disse 
tjenstvillige mennesker, 
så risikerer de at skabe 
alt for meget unødig støj i 
processen. 
 
frA klummen
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Personligt lederskab
Henrik skov Anhøj 
hesk@erhvervplus.dk

aarHUs: En køretur mellem Aarhus 
og Tønder satte tankerne i gang. 
Lisbet Bladbjerg - tidligere operati-
onssygeplejerske - arbejdede som 
konsulent i en medico-teknisk virk-
somhed, da hun i 1996 tog livet op 
til revision.

Hvad var vigtigt for hende - altså 
virkelig vigtigt? Hvorfor var hun ikke 
tro mod sig selv? Og hvorfor bebrej-
dede hun andre i stedet for at kigge 
indad og på det, hun selv kunne æn-
dre?

Lisbet Bladbjerg fandt nogle af 
svarene via en uddannelse som psy-
koterapeut og stiftede omkring år-
tusindskiftet sin egen virksomhed. I 
2003 var hun med til at udvikle den 
første ledercoach-uddannelse af sin 
slags, og ti år efter turen til Tønder en 
tilfældig tirsdag sagde hun goddag 
til 20 kursister på en mastercoach-
uddannelse i personligt lederskab.

En af kursisterne hed Helle Kibs-
gaard, som fire år i forvejen var gået 
ned med stress. Sådan helt ned. Det 
blev hendes 'point of no return'. Der 
måtte også være en anden måde at 
leve sit liv på for den tidligere pro-
duktionsleder og direktør i et rekla-
mebureau, og efter kurset blev Helle 
Kibsgaard hængende.

- Jeg fik mit første lederjob som 
21-årig og har altid arbejdet med 

mennesker, men det med at arbej-
de med potentialet og ikke selv stå 
med driften tiltalte mig meget, for-
klarer Helle Kibsgaard.

Lisbet Bladbjerg og Helle Kibsga-
ard har siden 2006 arbejdet sam-
men i deres fælles konsulentvirk-
somhed, hvor de træner driblinger 
med alt fra private personer til er-
hvervsledere og medarbejdere, så 
klienterne eller kursisterne selv kan 
score målene, som d'damer udtryk-
ker det.

Flyt dig og tænk om
Bladbjerg Kibsgaard tilbyder sig 
som sparringspartner i form af én-
til-én eller én-til-to samtaler, stres-
sforebyggelse i virksomheder og det 
fælles udgangspunkt - den ét-årige 
mastercoach-uddannelse.

De kører et hold igennem om 
året fra september til maj for 20-25 
personer, der enten står med en be-
sværlig ledelsesopgave - typisk den 
fagligt dygtige medarbejder, der får 
lederansvar og ejerledere i vækst-
virksomheder - eller mennesker, 
som står et sted i livet - arbejdsmæs-
sigt og privat - hvor de gerne vil ud-
vikle sig selv og komme videre af en 
ny sti, ligesom de selv gjorde engang.

- Forløbet bliver betragtet som en 
efteruddannelse af deltagere, der 
kan være alt fra HK'ere, pædagoger, 
journalister, sygeplejerske til nogle, 
der har solgt større virksomheder, 
og det er netop forskelligheden på 

holdene, der gør undervisningen 
unik. Det er ledere, der møder med-
arbejdere og omvendt, præcis som 
det sker i virkeligheden, forklarer 
Lisbet Bladbjerg.

Omdrejningspunktet er at træne 
forskellige værktøjer. 16 af dem er 
kommet med i en ny bog, som er 
skrevet på baggrund af undervis-
ningsmaterialet og på opfordring 
fra kursisterne, der gerne vil sprede 
budskaberne.

- Vi støder allesammen ind i ud-
fordringer, hvor vi har brug for at 
træde et skridt til siden, perspektive-
re og flytte sine brikker inde i hove-
det for at kunne handle anderledes. 
Derfor har vi kaldt bogen for Om-
tanker, og det er en inspiration til, 

hvordan læseren kan arbejde med 
sit eget personlige lederskab. Du kan 
ikke lede andre uden at kunne lede 
dig selv, for så forvirrer du bare, siger 
Helle Kibsgaard.

Hvad er din virkelighed?
Bogen tager blandt andet fat på kløf-
ten mellem at se virkeligheden, som 
den nu engang er, og ikke som man 
ønsker den skal være. 
At fokusere på det, man selv har 
kontrol over eller indflydelse på og 
ikke alt det, der ligger uden for kon-
trolcirklen.

Og at være tro mod sine egne vær-
dier og ikke mindst finde frem til 
dem, så man ikke lever efter sine for-
ældres, chefens eller andres værdier.

- Det er fint nok med positiv tænk-
ning og den slags, men nogle gange 
er verden bare bøvlet, uretfærdig 
og unfair, og så gælder det først og 
fremmest om at være funktionel, 
som sådan har vi også forsøgt at 
skrive bogen. Hvis folk reagerer kon-
struktivt på din kommunikation, så 
virker det, og ellers må du forsøge 
på en anden måde. Du kan ikke bare 
flytte på andres brikker. Det virker 
ikke, eller også er det meget lang-
sommeligt. Det handler om dig selv, 
fortæller Lisbet Bladbjerg og fortsæt-
ter:

- Vi hopper ligesom alle andre 
også i virkelighedskløften, men vi 
har bare fundet en vej til at komme 
hurtigt op igen, når det sker, og vi 

Du kan 
ikke lede 
andre 
uden at 
kunne 
lede dig 
selv
Lisbet Bladbjerg og Helle Kibsgaard har 
i 12 år arbejdet sammen i deres fælles 
konsulentvirksomhed med personlig udvikling, 
balance og lederskab som nøgleord. det sker 
blandt andet i form af en ét-årig mastercoach-
uddannelse, og nu har de skrevet bogen 
omtanker med afsæt i undervisningsmaterialet.
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- En af vores kursister sagde det så præcist: 
Jeg er blevet mere skarp, når det gælder om 

at skære ind til det, som det handler om og at 
turde tage konflikter. Men jeg er også blevet 
mere rund i forhold til at være rummelig og 

have forståelse for, hvordan andre ser verden, 
og hvorfor de gør, som de gør. Og dét er 

netop målet for os, forklarer Helle Kibsgaard 
og Lisbet Bladbjerg om bogen ”Omtanker - 

personligt lederskab i praksis”.  
Foto: Allan Kibsgaard

 →FOKus på LEdELsE

Læs mere 

sætter os selv i spil i bogen, akkurat 
som når vi underviser. Vi bruger vo-
res egne eksempler, fordi det er vig-
tigt for os, at Omtanker er både ærlig 
og autentisk.

Helle Kibsgaard understreger, 
at der ikke er tale om en undervis-
ningsbog, men et ekstrakt til folk, 
som gerne vil lære sig at tage gaflen i 
den anden hånd:

- Den er skrevet med et glimt i øjet 
og ikke som en løftet pegefinger. Alle 
gør jo det bedste, de kan ud fra de 
forudsætninger, som de har, siger 
hun med et smil.

Let's talk about stress
Et af kapitlerne er helliget stress og 
giver værktøjer til forebyggelse - 

både hjemme og på arbejdspladsen.
- Der er mange fordomme om 

stress, og den værste er, at det kun 
er svage mennesker, der bliver ramt. 
Det er lige modsat. Det er stærke 
mennesker, der har holdt til alt for 
meget alt for længe. Man skal være 
brænder for at kunne brænde ud, og 
det handler ikke om, at man har væ-
ret svag, men om at få nye strategier i 
sit liv, så man ikke bliver ramt, forkla-
rer Helle Kibsgaard.

Hun har selv været dér, og erfa-
ringerne giver hun og kompagno-
nen videre, når de klæder ledere og 
medarbejdere på til at spotte stress-
symptomer i både mindre firmaer 
og helt store selskaber. Det har de 
gjort gennem ti år.

- De store har været lidt langsom-
me i optrækket, men nu kan de ef-
terhånden godt se, hvad det koster 
ikke at gøre noget. Det gælder om 
at være meget praksis-orienteret og 
vide, hvem skal gøre hvad og ikke 
hvem, der skal tænke hvad. Og man 
bliver altså ikke smittet af at tale om 
det. Stress er en overbelastning, og 
alle kan blive overbelastede. Derfor 
er det gode råd at vide, hvad stress 
er og kende fakta om symptomer og 
signaler, slutter Lisbet Bladbjerg.

PersonLigt Lederskab
Henrik skov Anhøj 
hesk@erhvervplus.dk

Horsens: - Jeg har fået respekt for 
andres model af verden. For hvad 
nu hvis de allerede gør det bedste, de 
kan ud fra de ressourcer, som de har, 
så kan jeg jo alligevel ikke ændre på 
det.

Maj Britt Borchert er administre-
rende direktør for 20 ansatte i Hor-
sens-virksomheden SB Butiksservice, 
der sælger merchandising til vare-
opsætninger og ombygninger i de-
tailforretninger og byggemarkeder. 
For et par år siden tog hun Bladbjerg 
Kibsgaards ét-årig mastercoach-
uddannelse i personligt lederskab, 
og det har ændret hendes hverdag - 
både privat og på jobbet.

- Før havde jeg en forestilling om, 
hvordan jeg helst skulle repræsente-
re mig selv. Nu har jeg ingen proble-
mer med at erkende mine fejl over 
for andre. Jeg er jo, som jeg er, og jeg 
træffer beslutninger ud fra mit eget 
værdigrundlag og ikke ud fra, hvad 
andre måtte tænke, fortæller Maj 
Britt Borchert og fortsætter:

- Jeg har altid set mig selv som en 
meget handlingsresolut og travl 
person, og nogle gange gav jeg bare 
svaret eller gjorde tingene selv, når 
nogen spurgte mig til råds. I dag har 
jeg altid fokus på at blive så konkret 
og faktuel som mulig, så vi forsøger 
at navigere ud fra omstændigheder, 
som vi selv kan påvirke. Det frigiver 
en masse energi, og jeg stiller hellere 
et mod-spørgsmål end at svare selv, 
fordi det også motiverer teamet til 
selv at søge løsninger næste gang.

Hvor kommer værdierne fra?
Som eksempel fremhæver hun hver-
dagssamtaler om en besværlig situa-
tion med en kollega, der står i kløf-
ten mellem den ønskede og reelle 
virkelighed:

- Det er let at springe med på dra-
maet og bekræfte hinanden i, at det 
jo også bare er andre, der er vanske-
lige, og når en medarbejder ringer 
til mig på den måde, er ønsket ofte 
anerkendelse og at få ret. I dag foku-
serer jeg på at belyse den faktiske vir-
kelighed, hvor vi har indflydelse - og 
ikke ens drømmevirkelighed - og så 
taler vi om, hvad kan vi gøre ved det 
i vores organisation. Det giver ro og 
tid til refleksion i stedet for flere fru-
strationer, og vi holder samtidig fast 
i fagligheden.

At få kortlagt sine egne værdier 
været en øjenåbner for Maj Britt Bor-
chert.

- Under uddannelsen skulle vi to-
og-to tale om vores værdier, skriver 
dem ned og så bagefter fundere over, 
hvis værdier der reelt var tale om. 
Jeg kunne genkende både min fars 
og min mormors værdier i det, som 
jeg havde fundet frem til, og deres 
værdier er ikke engang på min egen 
top-5. Det gjorde et enormt indtryk 
på mig. Jeg troede, at jeg skulle lære 
en masse om andre, men det vidste 
sig, at det var mig selv, som jeg skulle 
lære at kende.

Det giver  energi 
kun at bruge 
 kræfter på det,  
du kan ændre
Maj Britt Borchert fra Horsens fik styrket sit 
personlige lederskab på en etårig mastercoach-
uddannelse. nu forsøger direk tøren at navigere 
ud fra sine egne værdier og den virkelighed, 
som sB Butiksservice befinder sig i.

Maj Britt Borchert fangede interesse 
for uddannelse i personligt lederskab 
via en kunde, som hun oplevede helt 
anderledes efter forløbet. 
- Han sagde, at det også ville være 
noget for mig, og jeg tog til et 
informationsmøde. Jeg tænkte, at 
jeg både havde for travlt til det og 
følte mig helt fejlcastet, da vi skulle 
sidde i rundkreds til mødet, men jeg 
kunne samtidig mærke, at det, der 
blev talt om, rørte noget i mig, og 
var noget, som jeg godt kunne have 
glæde af, fortæller Maj Britt Borchert. 
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Trænger dit køleanlæg
til et eftersyn?

Vi leverer og servicerer blandt andet:

Vi leverer til:

• Luft/luft varmepumper
• Luft/vand varmepumper
• Klimaanlæg
• Industrikøl
• Ismaskiner
• Fryserum

• Kølerum
• Vinkøl/rum
• Drikkevandskølere
• Vandkølingsanlæg
• Køl til ventilation
• Udlejning af køle/fryse trailer

• Private
• Industri
• Hoteller
• Industrikøkkener
• Osteindustri

• Plastikindustri
• Serverrum
• Klinikker
• Institutioner
• Kontorer

• Restauranter
• Fiskeindustri
• Medicinalindustri

Døgnv
agt

70 20 45 45

Autoriseret
og ISO 9001
certificeret
kølefirma

Landbrug farms4sale

Lindegade 37
6070 Christiansfeld
74563800

En del af byens liv

Er du interesseret i at inve-
stere i Dansk landbrug ?
- og opnå et nettoafkast
fra 3%
Jeg har kontakt til flere kunder som gerne vil
"sale and lease back" og med mulighed for en
konjunktur gevinst i fremtiden.

Jeg har mere end 20 års erfaring med salg af
landbrug i Danmark og ved hvad der sker på
markedet. Ring 20 23 80 11 for yderligere info

Nørhovedgård - Nørhovedvej 4
8766 Nr. Snede
Nørhovedgård kan tilfredsstille de
fleste liebhaverkøber som er bo-
ligsøgende - her kan blot nævnes
flot præsentabelt stuehus, med
højt til loftet, lyst og indbydende.
Særdeles god jagt og gode an-
vendelige driftsbygninger. Ejen-
dommen drives idag med flere
driftsgrene med både landbrug,
skovbrug samt juletræs- og klip-
pegrøntsproduktion. For den rette
ejer, vil der være flere udviklings-
muligheder på ejendommen og
de 109 ha.

C

Pris 25.000.000
Udb. 25.000.000
Ejerudg. 2.186
Brt./Nt. 811/2.186

Grund 1.091.939 m2
Bolig 391 m2
Rum/vær. 7/4
Opført 2003

Sag 60600031
Kontakt 74563800

LIEBHAVER-
EJENDOMMjangmark 4 - 6470 Sydals

Landbrugsjord
Højtbeliggende landbrugsejen-
dom på Als med et samlet matri-
kulært jordareal på ca. 46,5 ha. ef-
ter frastykning af den gamle byg-
ningsparacel. Det samlede jord-
areal på ca. 46,5 ha. er fordelt på
2 selvstændige landbrugsejen-
domme. Fordelingen af jorden er
ca. 38,5 ha. agerjord og ca. 6 ha.
engjord og resten er læhegn m.m.
Der står en gylletank på 2.000 m³
fra 2002, som medfølger i hand-
len. Agerjorden er fri til ny ejer ef-
ter høsten 2018.

Pris 7.300.000
Udb. 7.300.000
Ejerudg. 1.892
Brt./Nt. 1.892/1.892

Grund 465.551 m2

Opført 2002

Sag 60600239
Kontakt 74563800

NYHED

Søst Bygade 23
6230 Rødekro
Med et enestående og historisk
bygningsværk udbydes hermed
denne tidligere Sønderjyske Do-
mænegård - Søstgård til salg. Søst
gård ligger ca. 5 km. vest for Aa-
benraa med sit samlede jordareal
på 52 ha. Selve bygningerne til
Søstgård er opført i 1910 og ud-
gør et større præsentabelt stuehu-
set, tidssvarende og moderne ind-
rettet med højt til loftet.
Kan købes med mindre jord.
Søstgård kan ikke beskrives fuldt
ud, men skal opleves.

E

Pris 9.945.000
Udb. 9.945.000
Ejerudg. 2.317
Brt./Nt. 1.763/2.317

Grund 521.145 m2
Bolig/kld. 314/166 m2
Rum/vær. 9/6
Opført/omb. 1910/2005

Sag 60600114
Kontakt 74563800

KAN KØBES MED
MINDRE JORD

Vejen
erhVerVsbeklædning

Styrk firmaetS
identitet
med logo på dit firmatøj
– tryk eller broderi
Vi evere alt i rbejds øj
& profilbeklædning

Nørregade 12 • 6600 Vejen • Tlf. 7066 6606
www.vejeneb.dk • mail@vejeneb.dk
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VIRKELIGHEDSKLØFTEN
Lisbet Bladbjerg og Helle Kibsgaard 
Udviklingskonsulent og MasterCoach

BOGUDDRAG: Troels Kløvedal har engang sagt:
- Lykken fi ndes der, hvor virkeligheden sva-

rer til forventningerne.
Hvor har han dog ret. Det er bare ikke altid 

så enkelt, som det lyder.
Virkelighedskløft en beskriver helt konkret 

den afgrund, der er mellem den virkelighed, vi 
befi nder os i – altså den faktiske virkelighed – 
og så den virkelighed, vi åh så godt kunne øn-
ske os, virkeligheden, som den burde være.

Det er de andres skyld
Jeg er ret pligtopfyldende og kan godt lide at 
gøre mit arbejde godt. Sådan rigtigt godt. Så 
fl ere gange i mit liv har jeg oplevet at knokle 
igennem og arbejde langt fl ere timer, end jeg 
fi k løn for, og påtage mig langt fl ere opgaver, 
end jeg skulle.

Og var der nogen, der lagde mærke til det? 
Nogen, der værdsatte det? Nogen, der beløn-
nede mig for det? NIKS! Jeg brokkede mig bare 
og blev mere og mere indebrændt.

Jeg brokkede mig til min mand, til mine ven-
inder, til min yndlingskollega.

- Det kan da simpelthen ikke passe, at det al-
tid er mig, der skal ordne alting. »

- Det er altså så uretfærdigt, at ingen ser det 
og værdsætter det.

- Og det er bare slet ikke i orden.
Det var noget af det, jeg gik rundt og sagde. 

Jeg gav min chef skylden, mine samarbejds-
partnere, mine uduelige kolleger, politikerne, 
samfundet, ja selv universet kunne jeg lange ud 
eft er.

Nogen måtte jo have skylden. Men ingen tog 
den på sig, intet forandrede sig, og jeg blev bare 
mere og mere sur og vred. ØV.

Jeg var faktisk ikke ret vild med at være sur 
og vred og kaste med skyld, som ingen greb. 
Så jeg måtte fi nde på noget andet. Se det fra en 
anden vinkel. Få et nyt perspektiv nu, hvor min 
virkelighed ikke stemte overens med illusio-
nen om, hvordan den burde være.

Uden at være bevidst om, hvad der var sket, 
var jeg faldet i virkelighedskløft en og lå der på 
bunden og var bebrejdende, sur og frustreret. 
Jeg skulle op derfra. Op, hvor jeg kunne gøre 
noget. Sætte handlinger på og forandre.

Hvor er du?
Hvis du vil fi nde ud af, hvor du befi nder dig, så 
prøv at kigge nærmere på de her udsagn. Hører 
du dig selv sige eller tænke:

- Det kan da ikke passe, at…
- Det er uretfærdigt…
- Det burde virkelig ikke være sådan…
- Det kan simpelthen ikke være rigtigt…
- Jeg nægter at acceptere, at…
Hvis du tager dig selv i at tænke sådan, er du 

havnet i virkelighedskløft en. Eller hvad med 
de her eksempler – kan du genkende noget fra 
dem:

Min kæreste har forladt mig, og det er bare 
så uretfærdigt. Min mor vil bestemme, hvad jeg 
skal og ikke skal, og det vil jeg simpelthen ikke 
fi nde mig i. Jeg er ikke blevet forfremmet, og 
det nægter jeg at acceptere.

Min veninde er der ikke for mig, når jeg har 
brug for hende, og det kan simpelthen ikke 
være rigtigt eft er alt, hvad jeg har gjort for hen-

de. Min chef bliver ved med at pålægge mig op-
gaver, og det kan da ikke passe, at hun ikke kan 
se, hvor travlt jeg har.

Hvis vi havner i virkelighedskløft en, er det 
på tide at vågne op og forholde os til virkelig-
heden, som den er. Jo større kløft en er, jo mere 
vil vores liv være forbundet med skuff else, vre-
de, tristhed, utilfredshed, frustration og utål-
modighed.

Og jo længere tid vi ligger dernede, jo værre 
bliver det. Vi bliver i værste fald ofre for en om-
stændighed, vi på ingen måde kan gøre noget 
ved, og imens ligger vi bare forslåede og elen-
dige.

Erkend virkeligheden
Nogle af de største virkelighedskløft er opstår, 
når noget vigtigt i vores liv bliver umuligt på 
grund af nogle omstændigheder, vi ikke kan 
gøre noget ved. Noget sker og ændrer virkelig-
heden.

Når der opstår et vilkår, som nødvendigvis 
SKAL accepteres, og som ikke står til at for-
andre. For eksempel at du bliver fyret, at din 
mand ikke elsker dig mere, at din veninde svig-
ter dig, at nogen dør fra dig, at du får et handi-
cap, eller at din fysiske formåen bliver nedsat 
med alderen.

At acceptere et vilkår er ikke det samme som 
at være glad for det eller være ligeglad med det. 
Det betyder helt enkelt at erkende det faktuelle 
og dereft er bruge sit krudt på at gøre noget ved 
det, der kan gøres noget ved.

Uanset hvor ondt vores vilkå r gør, har vi al-
tid et valg. Vi kan give op og blive ofre for om-
stændighederne, eller vi kan leve eft er vores 
værdier. Valg skal træff es, uanset hvor svært 
noget er.

Nye tiltag, alternative handlinger og helt 
ændret adfærd kan blive nødvendigt, og det 
er nogle gange helt uoverskueligt svært og kan 
synes næsten umuligt. Men ændringer skal der 
til, hvis virkeligheden skal justeres eft er de nye 
omstændigheder eller vilkår.

Vær i virkeligheden
Den eneste vej op fra virkelighedskløft en er at 
arbejde med at acceptere virkeligheden, som 

den er, og så handle eft er det. Vil vi forandre 
vores situation, er vi nødt til at komme tilbage 
til virkeligheden og lære at skelne mellem fak-
ta og illusion. Vi kan først forholde os til virke-
ligheden, som den er, når vi erkender den.

Når vi befi nder os i virkelighedskløft en, er vi 
mere eller mindre handlingslammede, frustre-
rede og kede af det og ude af stand til at gøre 
noget, hvorimod vi i den faktiske virkelighed 
kan gøre noget, handle og sætte ting i gang. Det 
er her, vi kan arbejde på at få det, som vi gerne 
vil have, og ændre på vores situation.

Det lyder enkelt, og det er det også nogle 
gange, men ikke altid. Du skal starte med helt 
konkret at se på, hvad det er, du har svært ved 
at acceptere. Skil sagen ad, så du får klarhed 
over de forskellige delelementer. Hav fokus på 
særligt to ting:

• Hvilke elementer skal du være villig til at 
se på som vilkår, du nødvendigvis SKAL accep-
tere for at komme videre med dit liv?

• Hvad kan du helt konkret handle på og 
gøre noget ved?

På den måde får du et overblik over, hvad du 
kan gøre noget ved, og hvad du må slippe.

Så skal der handles
Kan du huske eksemplet med min chef? Lad os 
lige bruge det igen.

Det var jo fuldstændig rigtigt, at jeg arbej-
dede i døgndrift , og at ingen (måske) værdsatte 
det. Og det, jeg skulle forstå, før jeg kunne gøre 
noget ved min situation, var, at der kun var mig 
selv til at ændre på den.

Jeg skulle op fra kløft en, tørre øjnene og be-
slutte mig for, hvad jeg ville gøre ved det. Det 
var den eneste løsning, der var.

Hvis jeg blev liggende i virkelighedskløft en 
og følte mig uretfærdigt behandlet og følte, at 
det kun var mig, der knoklede (selv om det må-
ske endda var sandt!), blev jeg ved med at have 
det elendigt og være sur og frustreret.

Jeg skulle op fra den kløft  og lægge en plan 
for, hvad jeg ville gøre. Hvor meget ville jeg ar-
bejde? Hvor meget ansvar ville jeg tage?

Og hvis det var vigtigt for mig at blive værd-
sat – hvordan skulle jeg så sikre mig at få den 
værdsættelse? Jeg måtte tilsyneladende selv ud 

og hente den, da den ikke kom af sig selv der, 
hvor jeg var ansat.

Kom så op derfra
At tage hånd om sin virkelighed er ikke altid 
let. Men alternativet er at blive ved med at be-
brejde andre, blive ved med at føle sig overbe-
byrdet, blive ved med at føle sig uretfærdigt be-
handlet og urimeligt forladt og blive ved med 
at være off er for det, andre gør eller ikke gør.

Begynd at øve dig i at afpasse dine forvent-
ninger eft er den faktiske virkelighed. Lav de 
ændringer, der skal til, for at utilfredsheden og 
frustrationen falder.

Er der kameler, der skal sluges? Uretfærdig-
heder, der skal bearbejdes? Det er meget sand-
synligt.

Men alternativet er værre. Et liv fyldt med 
frustration, bebrejdelser og utilfredshed, mens 
man venter på, at nogen skal komme og gøre 
noget. Ellers tak.

Frem med stigen
Er der steder, hvor den faktiske virkelighed 
ikke svarer til dine forventninger?

Er der områder, hvor du lever på en illusion?
Er der mennesker, der ikke lever op til det, de 

skal, i forhold til det, du forventer eller forlan-
ger af dem?

Det er nogle af de spørgsmål, du kan stille 
dig selv, når du vil kigge på afstanden mellem 
virkeligheden, som den helt konkret er, og vir-
keligheden, som du ville ønske, den var. Er der 
afgørende uoverensstemmelse mellem de to 
virkeligheder, skal du overveje, om der er no-
get, du skal korrigere.

Du skal blive meget konkret, og du skal gøre 
op med sætningen:

- Jamen det kan da ikke passe, at det kun er 
mig, der skal gøre noget.

For det er det faktisk – det er faktisk kun dig, 
der kan handle, hvis du altså vil ændre på si-
tuationen. Så fi nd stigen frem, bevæg dig væk 
fra virkelighedskløft ens frustrationer, vrede og 
afmagt, og kom op i virkeligheden og styr dit 
eget liv.

Det er i virkeligheden, 
vi får ting til at ske

I bogen 'Omtanker - personligt lederskab i praksis' giver udviklingskonsulenterne Lisbet Bladbjerg 
og Helle Kibsgaard 16 konkrete værktøjer til, hvordan du bliver chef i dit eget liv. Erhverv+ 

bringer her kapitlet om at erkende virkeligheden, som den er - fortalt af Lisbet.
og Helle Kibsgaard 16 konkrete værktøjer til, hvordan du bliver chef i dit eget liv. Erhverv+ 

bringer her kapitlet om at erkende virkeligheden, som den er - fortalt af Lisbet.

Hvem kender ikke virkelighedskløft en? 
Kløft en mellem den ønskede og den 
reelle virkelighed, hvor det kun er i 

sidstnævnte, at vi kan gøre en forskel. 
Illustration: Fra bogen

’Omtanker - personligt lederskab i praksis’ 
udkom 13. juni. 
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Byggeri
peder bjerge

– Sagt på godt vestjysk, er vi 
ikke u-optimistiske, når det 
gælder den nærmeste fremtid.

I dag er der god brug for nye 
mursten og betonelemen-
ter til byggeri i erhvervslivet, 
landbruget og boligbyggeri. Så 
Erik Møberg, direktør for byg-
gefirmaet Erik Møberg A/S, 
ser lyst på udviklingen på byg-
gemarkedet, både hjemme i 
Billund Kommune og ude hos 
kunder i det øvrige land, hvor 
der er ordrer nok til at beskæf-
tige virksomhedens 28 med-
arbejdere.

– Lige nu har vi byggeplad-
ser fra Sorø i øst til Ribe i vest, 
og fra Brørup i syd og Aarhus 
i nord: vi kører derhen, hvor 
kunderne er. Vi er netop be-
gyndt på et projekt i Odense, 
hvor vi skal lægge 24.000 kva-
dratmeter gulv til produktion 
af medicinsk cannabis, siger 
han.

Erik Møbergs syn på mar-
kedet flugter meget godt med 
den sidste analyse fra bran-
cheorganisationen Dansk 
Byggeri. Selv om byggebran-
chen i marts måned tabte lidt 

pusten på grund af det usæd-
vanligt kolde vejr, slog den 
danske beskæftigelse generelt 
rekord, skrev Bo Sandberg, 
cheføkonom i Dansk Byggeri 
sidst i maj måned.

ikke ind i himlen
Aldrig i danmarkshistorien 
har der været flere danske 
lønmodtagere i arbejde, lød 
hans konklusion. Ifølge Bo 
Sandberg er opsvinget denne 
gang mere langtidsholdbart 
end tidligere, fordi arbejds-
styrken stiger nogenlunde 
i samme takt som beskæf-
tigelsen. På byggemarkedet 
er det især nybyggeri af boli-
ger, der er med til at trække 
væksten, skrev han. Selv om 
udviklingen er positiv, påpe-
ger Bo Sandberg dog, at man 
ikke skal forvente helt så høje 
vækstrater i byggeriet frem-
over.

– Byggekranerne vokser 
ikke ind i himlen, og det er 
nok også meget sundt, skrev 
cheføkonomen.

Hos Erik Møberg A/S har 
man valgt en strategi, så man 
ikke er så sårbar overfor man-
gel på arbejdskraft. I tidli-
gere tider – før Finanskrisen 

– havde virksomheden en 
del tyske medarbejdere ansat 
for at kunne følge med efter-
spørgslen, men i dag er der 
også vækst i byggeriet syd for 
grænsen, påpeger Erik Mø-
berg. Og tyske håndværkere er 
ikke helt så nemme at få fat på 
længere.

– Vi har valgt at skrue vores 
omsætning anderledes sam-
men i dag, så vi ikke mærker 
manglen på kvalificeret ar-
bejdskraft så meget. I bund 
og grund skal man lade være 
med at sælge mere end der er 
medarbejdere til, siger han.

ikke presset lønnen i vejret
Erik Møberg tilføjer:

– Vi siger ikke ja til alle de 
entrepriser, vi bliver tilbudt. 
Og vi tager forbehold for, 
hvornår vi kan begynde arbej-
det. Vi skubber det lidt foran 
os. De fleste byggeprojekter 
kan jo godt vente 14 dage el-
ler en måned. Samtidig er der 
også leveringstid på mange 
byggeelementer, siger han.

Erik Møberg A/S er et rela-
tivt gammelt firma i branchen 
har mange kontakter udenfor 
kommunen.

– Vi har en stor kontaktfla-

Byggevirksomhed  
ser vækst de næste to til tre år

direktør Erik Møberg ser 
lyst på udviklingen på 
byggemarkedet, både 
hjemme i billund kommune 
og kunderne i det øvrige land, 
hvor der er rigeligt at lave til 
at beskæftige virksomhedens 
28 medarbejdere.            

Med kunder i de fleste landsdele har byggevirksomheden Erik Møberg a/s rigeligt at se til. Han ser positivt 
på udvikling i byggeriet de næste par år frem i tiden, både hjemme i Billund Kommune og i det meste af 
landet. også selv om opturen gør det sværere at skaffe lærlinge og kvalificerede medarbejdere.

I marts måned steg 
beskæftigelsen til 2.733.526 
lønmodtagere, skrev 
Danmarks Statistik 22. maj 
i år. Og mens det ser flot 
ud, dækker tallene over en 
svagere vækst i antallet af 
lønmodtagere med job. Den 
svagere udvikling i antallet 
af lønmodtagere kan til en 
vis grad hænge sammen 
med
dårligere vejrlig end 
ellers i marts. I bygge- og 
anlægsbranchen er antallet 
af lønmodtagere således 
faldet for første gang i 
næsten tre år.
Kilde: Danmarks Statistik.

Fakta
BEsKæfTigElsEn 
sTEg Trods fald i 
ByggEriET

"   
Lige nu har vi byggepladser fra Sorø i øst til Ribe i vest, 
og fra Brørup i syd og Aarhus i nord: vi kører derhen, 
hvor kunderne er. Vi er netop begyndt på et projekt i 
Odense, hvor vi skal lægge 24.000 kvadratmeter gulv til 
produktion af medicinsk cannabis.
Erik MøbErg

de, der gør, at vi er med rundt 
omkring. Så vi kan ikke helt 
undgå at blive ramt af flaske-
halse på arbejdsmarkedet, når 
vi endelig søger nye medar-
bejdere. Der er heller ikke så 
mange ledige klar til at tage et 
job, når det viser sig. Samtidig 
er det svært at skaffe lærlinge i 
fag, som ikke ligefrem er mo-
defag.

Samtidig er Lego med til at 
føde en række nye virksom-
heder, når medarbejdere får 
mod på at prøve livet som 
selvstændig erhvervsdriven-
de. Ifølge Erik Møberg stiger 
antallet af nye virksomheder 
i kommunen ligefrem, når 
Lego skærer ned i aktivite-
terne.

Som medlem af bestyrelsen 
for organisationen Billund 
Erhvervsfremme ser han lige-
ledes positivt på den økono-
miske udvikling i kommunen.

– Der er jo en vækst i Bil-
lund Kommune, der kan 
måle sig med de større byer i 
Danmark. Det er min vurde-
ring, at med de investeringer i 
fremtiden ligger vi noget over 
landsgennemsnittet, siger 
Erik Møberg.

Og i den forbindelse be-
tyder Lego meget for den 
økonomiske udvikling i kom-
munen, fordi koncernen inve-
sterer meget i nye bygninger 
og udvikling, fremhæver han. 
Både produktion, udvikling 
og forlystelsesparken Lego-

land giver en mængde ar-
bejdspladser i Billund.

– En virksomhed som Lego 
er et fantastisk aktiv at have 
i kommunen, siger Erik Mø-
berg.
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BILLUND
Eva Andersen 
evand@jfmedier.dk

Planerne om et 20.400 kva-
dratmeter stort Designer Out-
let i Billund står stille – lidt for 
stille, mener Lalandia-direk-
tør Jan Harrit, som dog stadig 
tror på det ambitiøse projekt, 
som Lalandia og London-
baserede Resolution Property 
står bag.

– Resolution Property har 
fået ansvaret for at lukke le-
jeaftalerne til det nye center, 
men det går ikke så stærkt, 
som vi havde håbet på. Inte-
ressen er stor, og forhandlin-
gerne med potentielle lejere 
går udmærket, men vi har kun 
fået lukket 10-15 procent af le-
jeaftalerne, fortæller Jan Har-
rit.

Efter planen skal byggeriet 
skydes i gang i foråret 2019 og 
stå færdigt inden sommeren 
2020. Det kræver dog, at le-
jeaftalerne er på plads inden 
nytår.

– Vi skal gerne op på et vis 
antal lejere – cirka halvdelen 
af lejemålene skal være udle-
jet, inden vi tør gå i gang med 
byggeriet. Vi tror stadig på 
projektet, men vi skal have 
flere underskrifter, inden vi 
begynder at bygge, siger Jan 
Harrit.

Skandinaviens  
største outlet
Såfremt flere lejere kommit-
ter sig til projektet, får Vest-
danmark et outletcenter af 
international kvalitet, faktisk 
bliver det Skandinaviens stør-
ste outletcenter – og det kan få 
stor betydning for hele områ-
det, siger Jan Harrit.

Centeret vil bestå af kvali-
tetsbrands inden for mode, 
sko, smykker og indretning.

– Det er et helt unikt outlet-
center i høj kvalitet, som vil 
trække internationale brands 
til Billund. I Billund har vi tu-
risterne, så vi har et godt kun-
degrundlag. Et overdækket 

center, som det vi har planer 
om, vil trække endnu flere be-
søgende til året rundt.

I Billund er man i fuld gang 
med at opbygge Skandinavi-
ens største feriedestination 
med alle de aktiviteter og til-
bud, det kræver.

– Vi har allerede LEGO 

House og Lalandia, som er 
vejr-uafhængige attraktioner 
og trækker besøgende til hele 
året, men vi mangler et shop-
ping-tilbud, og ikke mindst 
kvinderne efterspørger flere 
shopping-muligheder, siger 
Jan Harrit.

Billunds nye outletcenter mangler lejere
Kun 10-15 procent af de forventede lejeaftaler er på plads, men investorerne tror 
stadig på realiseringen af kæmpebyggeriet Billund designer outlet.

" Der er en god 
 interesse for  projektet, 
men vi vil se flere 
 underskrifter, inden vi 
begynder at bygge.
JAn HArrit, dirEktør i lAlAndiA

Når Billund Designer 
Outlet efter planen slår 
dørene op i 2020, vil der 
være 120 butikker og fem 
restauranter fordelt på 
de 20.400 kvadratmeter 
tæt på Lalandia, lyder 
forventningen fra det 
engelske ejendoms
investerings selskab 
Resolution Property.
Lige nu er 10 pct. af 
lejemålene besat, yderligere 
20 pct. er til forhandling, 
og målet er, at halvdelen 
af lejemålene er udlejet 
ved udgangen af 2018. Alle 
offentlige godkendelser og 
bygge tilladelsen er på plads.
Projektet er tegnet af 
Londonfirmaet Holder 
Mathias Architects og ventes 
at løbe op i en milliard 
kroner. Resolution Property 
ejer 90 pct. af Billund 
Designer Outlet, mens 
Lalandia ejer de resterende 
10 pct.
 

FAKTA
Billund designer 
ouTleT

sådan kan det planlagte billund 
outlet komme til at se ud ifølge 
hovedinvestoren bag, resolution 
property. foto: pr-visualisering
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PC, BÆRBAR, MAC, PRINTER

FJERNSUPPORT TIL BÅDE 
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Midtjysk Kardanservice

Nedergårdsvej 14, 7260 Sdr. Omme

Kardan service reparation
samt afbalancering

• Fremstilling af nye
kardan aksler

• Mange ombytter kardan
på lager

• Kryds / mellemlejer på lager
til lastbiler, busser & 4x4,
samt entreprenørmaskiner.

• Sandblæsning af emner.

Se mere på www.midtjyskkardan.dk
eller facebook https://www.facebook.com/midtjyskkardan/
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Som ny erhvervschef vil Hans Peter Folmann gerne gøre op med 
den lidt tilbagelænede tankegang, som ofte hersker i Billund 
– for tænk, hvis byen skulle stå på egne ben – uden Lego.

BILLUND
Eva Andersen 
evand@jfmedier.dk

”Det må da være verdens nemmeste job, du 
har fået dig der”, lyder kommentarerne igen 
og igen til Hans Peter Folmann som nyud-
nævnt erhvervsdirektør i Billund.

For det går jo godt i Billund – Billund har 
Lego, Legoland, lufthavnen – en lav ledig-
hed, masser af turister, og byen er i en riven-
de udvikling.

Men står det til den nye erhvervsdirektør, 
som begyndte i jobbet den 1. maj, skal sove-
puden en gang for alle trækkes væk under 
den midtjyske kommune.

– Ja vi har Lego, og det går godt for Lego og 
for Billund, men som tidligere Lego-ansat 
igennem 14 år husker jeg også, da det gik 
rigtig dårligt, og virksomheden var helt ude 
på kanten. Lego betyder meget for Billund, 
men tænk, hvis vi en dag ikke længere har 
Lego – hvis man af strategiske årsager skulle 
vælge at flytte store dele af Lego til udlandet. 
Det findes der ingen garantier for ikke kan 
ske – og derfor prøver jeg på at sige til folk, 
at vi skal investere meget mere i udvikling 
af nye virksomheder, nye arbejdspladser og 
nye ideer. Vi skal turde at fejle, lege og lære. 
Det er meget bedre end ikke at handle.

Statistisk er Billund regionens suverænt 
ringeste, når det gælder om at skabe nye 
virksomheder, som skaber nye job, og det er 
et problem, mener han.

– Vi er ikke bare lidt bagefter, vi er tæt på 
nummer chok, siger Hans Peter Folmann, 
som gerne vil lave om på den bundplace-
ring og sammen med en aktiv bestyrelse vil 
gøre noget ved sagen.

– Folk tænker, at det kører i smør og olie 
derude i Billund. Vi lever i høj grad af Lego 
og de omkringliggende aktiviteter – men 
det giver også en kæmpe udfordring, fordi 
folk tager for givet, at det går godt. Det går 
godt for Lego, og det mærker underleveran-
dørerne her i byen. Det er lidt den samme 
problematik som i stenrige Bergen, hvor 
min søster bor. Her er der heller ingen 
brændende platform, alting er godt. Men 
hvad sker der om 25 år, når olien er væk? 
Hvad skal Norge så leve af? De er helt blan-
ke der, og det er vi faktisk også, hvis Lego 
ikke var der.

– Min ambition er at prøve at ændre 
mindsettet hos både private og offentlige 
virksomheder og inspirere iværksættere til 
at turde tænke vildt og anderledes. Andre 
kommuner investerer meget mere i iværk-
sætterne, og det skal også være et indsats-
område her i kommunen.

Har prøvet det hele på egen krop
Den 47-årige Hans Peter Folmann har en 
baggrund i Dansk Supermarked, B&O og 
hos Lego, som han var en del af i 14 år, indtil 
han besluttede sig for at blive selvstændig 
med sin egen konsulentvirksomhed.

Her levede han i to et halvt år af at rådgive 
SMV’er om forretningsudvikling og vækst-
planer, og mødet med de meget mindre 
virksomheder blev en øjenåbner for ham, 
som hidtil havde været vant til at arbejde i 
store virksomheder med diverse back offi-
ce-funktioner.

– Det var et wakeup-call pludselig at skul-
le sørge for alle detaljer selv, ikke at kunne 
ringe til it-support 24 timer i døgnet eller 
bede regnskabsafdelingen tage sig af tinge-
ne. Alle den slags små detaljer slås alle små 
virksomheder med, så det var sundt for mig 
at prøve livet som selvstændig på egen krop. 
Jeg forstår nu, hvordan det er at være lille og 
gerne ville vokse og komme videre derfra, 
hvor man er.

Hele den vækstfase og de udfordringer 
som det medfører, når man vil tage sin 
virksomhed til næste skridt, er både spæn-
dende og udfordrende, og han har selv stået 
midt i det.

– Jeg har bygget afdelinger op fra bunden 
fra én til 25 mand. En designudviklingsafde-
ling, en produktion. Det er en spændende 
og hård proces, og jeg har en del små fif at 
give videre til andre – jeg har selv gået vejen 
og oplevet bumpene og ved, hvad man skal 
holde øje med undervejs, og hvad det kræ-
ver af en organisation og af medarbejderne 
at få succes.

Hvordan vil du beskrive Billunds SMV’er 
sådan i et helikopterperspektiv?

– Vi er en midtjysk kommune, hvor snus-
fornuften hersker – på godt og ondt. Folk 
her er positive, ordentlige, passer på hinan-
den og har et gennem-ordentligt værdisæt. 
Det er stærke værdier – måske udsprunget 
lidt af de kristne værdier – og de skinner 
meget tydeligt igennem.

– Somme tider kan jeg savne lidt flere 
visionære, vilde ideer såsom Børnenes Ho-
vedstad. At flere turde drømme stort, selv 
om vi er en lille kommune – velvidende, at 
ikke alting lykkes. Men villighed til at fejle er 
også et udtryk for, at man handler og tager 
chancer. Det vil jeg gerne se lidt mere af!

Forestil jer at Lego ligesom      
" Jeg har aldrig været den store 
Facebook-nørd og laver ingen 
 opdateringer. Jeg vil hellere tage en 
flaske god vin under armen og besøge 
en ven i Aarhus eller Odense, end jeg 
vil bruge en aften på at chatte over 
Messenger.
HAns PETEr FolmAnn, ErHvErvsdirEkTør
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    Nokia, er væk om ti år

Hans Peter Folmann, 47 år.
Tiltrådte jobbet som erhvervsdirektør i Billund Erhvervsfremme 
den 1. maj.
Har en baggrund inden for salg og marketing og har været 
ansat i nogle af landets tungeste virksomheder som Dansk 
Supermarked, B&O og Lego.
Bor i Vejle. Har en søn fra sit tidligere ægteskab og tilbringer 
al sin fritid med sin seksårige dreng. Fritiden nyder de blandt 
andet i sommerhuset i Ebeltoft.
Hans Peter Folmann er jagtinteresseret og dyrker jagt på 
hobbyplan med nære gamle venner.
 

BLÅ BOG
Hans peter folmann
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Video
peder bjerge 

”Video, video, den kører nat 
og dag”

Nok er Grand Prix-sangen 
fra 1982 fra en helt anden tid, 
men alligevel synes omkvæ-
det passende på verden anno 
2018. 

De levende billeder er alle 
steder; vi deler dem på plat-
forme som YouTube og Face-
book. Og efterspørgslen efter 
video online synes kun at 
stige.

– Med teknologien kan 
man i dag levere videopro-
duktioner, hvor mange flere 
virksomheder kan være med 
rent prismæssigt. Teknolo-
gien er blevet billigere og det 
er med til at udvide markedet, 
siger Søren Klausen, admini-
strerende direktør i AVdesign, 
hvis tre fastansatte medarbej-
dere har til huse i Billund Luft-
havn. De sidste to offentlige 

årsregnskaber har vist øget 
omsætning og overskud for 
virksomheden.

Ud over de fastansatte folk 
og en kommende nyansat 
videoredaktør, hyrer video-
produktionsselskabet sig af en 
række freelancere til at imø-
dekomme efterspørgslen, der 
langt fra er et isoleret dansk 
fænomen. 

Ifølge en analyse fra juli 
2017 fra konsulentvirksom-
heden Zenith vil markedet 
vokse yderligere med tocif-
rede procentsatser hvert år op 
mod 2019.

Helt almindelige forbrugere 
ser mere og mere online video 
online på deres smartphones, 
tablets eller den gammeldags 
computer. 

Platforme som Facebook 
og YouTube er blandt de mest 
populære blandt forbrugerne.

– Det er blandt andet de tra-
ditionelle tv-reklamer, der er 
flyttet over på de forskellige 

online platforme, siger Søren 
Klausen.

erhvervslivet  
efterspørger mere
Også erhvervslivet anvender 
online video til mere end at 
lancere nye produkter på de 
sociale medier. De bruger 
også de levende billeder til at 
kommunikere vigtige bud-
skaber til deres medarbejdere 
og samarbejdspartnere, for-
tæller Søren Klausen.

– Det kan være alt fra di-
rektionen, der gerne vil sine 
ansatte i tale til, at der skal 
streames et pressemøde. Det 
er meget forskellige opgaver, 
vi er med til at løse for vores 
kunder. En stor del af vores 
arbejde bliver anvendt internt 
i virksomhederne eller til eks-
tern kommunikation med 
pressen, siger han.

Ifølge Søren Klausen er de 
mest brugte platforme YouT-
ube, Facebook og Instagram 

Online video:  
Vækst i et svært marked
Billund-virksomheden aVdesign skal konstant tilpasse sig et 
marked, der er i stadig forandring. Mens efterspørgslen efter 
produktion af video til brug online stiger, vokser også krav til 
kvalitet i et marked, der hele tiden bliver mere fragmenteret.

i dag leverer AVdesign 
f.eks. denne type 
produktioner med otte 
kameraer, grafik og 
brugere, der ringer ind 
med skype, fortæller 
søren klausen, direktør 
for AVdesign.

Specialister
i fundering

post@fnentreprise.dk | Mobil: 30 78 50 20
www.fnentreprise.dk
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FOR OPTIMAL PRODUKTIONSDRIFT
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ABB ForhANdler

A uminum m t
0,09-90 kw,
2-4-6-8 polet,
fod og flangemodeller
Leveres i IE1-IE2-IE3 udførelse
samt alle normale spændinger,
IP 55 tæthedsgrad

SStøb j n m t
0,25-1000 kw,
2--4-6-8 polet,
food og flangemodeller
Leeveres i Eff. 1, samt
alle normale spændinger,
IP 55 tæthedsgrad

AAt x g k n t
m t
Motorer godkendt
ill opstilling i

Zone 1 og 2 (gas)
ZZone 21 og 22 Støv

ABB mf m
0,75 til 355 kW 3-faset,
380 til 480 V
0,75 til 75 kW 3-faset,
208 til 240 V
Auto-identifikation af
net-spænding

B ms m t
0,18-22 kw
2-4-6 pol, fod og
flangemodeller
Leveres med AC eller
DC bremse
Spænding 230/400 v
Bremse IP23S motor IP 55

Stå m t
75-630 kw,
2-4-6-8 polet,
fod og flangemodeller
Leveres i Eff. 1, samt
alle normale spændinger,
IP 55 tæthedsgrad
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 →fokus på billund

til de produktioner, hans virk-
somhed leverer. Men han un-
derstreger, at man skal være 
bevidst om, at markedet hur-
tigt kan flytte sig.

– Det er et marked i foran-
dring. Over kort tid har vi set 
de tekniske muligheder for, 
hvad der kan lade sig gøre, 
ændre sig. Man kan f.eks. 
selv streame live fra et arran-
gement fra en smartphone. 
Men væksten inden for live 
streaming, er også med til at 
øge efterspørgslen efter en 
højere kvalitet end den, man 
kan med sin mobiltelefon, si-
ger Søren Klausen.

Professionelle  
produktioner til online brug
I dag leverer AVdesign f.eks. 
denne type produktioner 
med otte kameraer, grafik og 
brugere, der ringer ind med 
Skype, fortæller han.

– Vi kan lave en komplet 
udsendelse i tv-kvalitet. Og 
det er der, vi ser den største 
forandring i markedet. Både 
forbrugere og virksomheder 
vil have den samme kvalitet, 
som de har været vant til på 
andre platforme, siger Søren 
Klausen.

Samtidig skal man være 
langt mere bevidst om, hvilke 
målgrupper man vil ramme. 
Væk er de dage hvor man kun-
ne være så nogenlunde sikker 
på at ramme alle seere ved at 
udsende indhold på en af de 
landsdækkende tv-stationer.

- I dag er det helt anderle-
des. Nogle er på Instagram, 
andre er på YouTube eller 
Facebook. Andre er blevet på 
traditionelle platforme. Og 
det betyder, at man skal ud 
mange steder, hvis man skal 
ramme de rigtige mennesker, 
siger Søren Klausen.

En lille pause, inden han 
fortsætter:

– Hvis man for 15 år siden 
satte sig i frokoststuen og 
nævnte noget, man havde set 
i fjernsynet, var der en ret stor 
sandsynlighed for, at de fleste 
omkring bordet havde set den 
samme udsendelse. Det ople-
ver man ikke mere. Der er for 
mange forskellige muligheder 
at zappe rundt i. Og det kræ-
ver, at man skiller sig ud fra 
mængden af tilbud, brugerne 
har at vælge imellem.

Facebook er  
for de gamle
Kort sagt er man nødt til nøje 
at analysere, hvem der er mål-
gruppen for budskabet. Skal 
man f.eks. i kontakt med de 
unge, skal man i hvert fald 
ikke på Facebook.

– Det er for de voksne på 30 
år og opefter. Nu tegner jeg et 
meget generelt billede, men 
min pointe er, at skal man 
have fat i de unge, skal man 
ikke sende video ud på Face-
book, siger Søren Klausen.

Samtidig skal man være be-
vidst om, at man ikke kan nø-
jes med et enkelt medie. Det 

er nødvendigt at kombinere 
flere forskellige medier for at 
få det ønskede resultat, lyder 
hans pointe. Det kan f.eks. 
være en ide at tænke en video-
kampagne på sociale medier 
sammen med pressemedde-
lelser eller radioreklamer.

– Du skal også være bevidst 
om, at de forskellige formater 
giver forskellige muligheder. 
En live stream må f.eks. gerne 
være lang, 10 minutter eller 
en halv time, fordi det er no-
get, folk går til og fra. Er det 
derimod en video til de socia-
le medier, skal den være kort. 
Og en reklamefilm skal være 
under fem sekunder, fordi det 
er den tid, der går, inden bru-
gerne trykker ”next”, siger Sø-
ren Klausen.

Han griner lidt over det næ-
ste spørgsmål, nemlig hvor-
dan onlinevideomarkedet vil 
udvikle sig over de næste år.

– Det tror jeg, at der er rig-
tigt mange folk, der gerne vil 
have svaret på. Ikke mindst 
de traditionelle tv-stationer. 
Skal jeg give mit bud, vil jeg 
sige, at udviklingen går mere 
og mere i retningen af on-de-
mand og online. I branchen er 
vi selv meget uenige om, der 
er noget, som hedder flow-tv  
(traditionelt fjernsyn med fast 
programflade, red.) om 10 år. 
Jeg hører til dem, der er i tvivl 
om det overhovedet eksiste-
rer, siger Søren Klausen.

www.flemming-thisgaard.dk

Hjortsvangen 56 • 7323 Give • Tlf.: 75 73 90 61 / Mob.: 20 97 90 61

VI UDFØRER:

Dansk VognmanD mED
DanskE chaUFFØRER

FLEmmIng ThIsgaaRD

• Transport af
teknisk udstyr

• Distributionskørsel
• Kurerkørsel
• Luftfragt
• Full load
• Express kørsel
• Alle former for tip
og grab kørsel

Flemming Thisgaard
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IværksætterI
Steffen Nielsen 
stn@ugeavisen.dk

koldIng: Christina Foldager 
smiler stort, da hun viser ind 
på sit kontor i House of Inno-
vation. For få minutter siden 
har hendes medarbejder Ma-
rie nemlig ringet hjem med 
en besked:

- Hun sagde "jeg har lige 
skaffet en kunde, så du kan 
godt opdatere budgettet", for-
klarer Christina.

Det er kun få måneder si-
den, Christina Foldager var 
helt alene om at drive sin 
virksomhed Adaptare, der 
tilbyder rådgivning til virk-
somheder om projektarbejde. 
Virksomheden startede hun i 
2015 efter en årrække som le-
der i forskellige virksomheder 
og en stigende lyst til at blive 
selvstændig.

- Den røde tråd i mine job 
var en forståelse for sammen-

hænge, og hvordan ting påvir-
ker hinanden i virksomheder. 
Og jeg syntes, at jeg havde no-
get på hjerte og havde en hi-
storie, jeg gerne ville fortælle 
virksomhederne, så jeg var 
nødt til at sige op og sætte alt 
på spil, husker hun.

Det var dog ikke uden be-
kymring, Christina kastede 
sig ud i livet som iværksætter. 
Omkring det tidspunkt, hun 
tog sin endelige beslutning, 
ønskede hendes søn sig en 
mountainbike, og det satte 
tankerne i gang.

- Jeg tænkte, at hvis jeg gør 
det her, så er det ikke sikkert, 
at han kan få sin mountain-
bike. Men jeg gjorde det alli-
gevel, fordi jeg er drevet af no-
get andet end pengene. Jeg er 
drevet af, at jeg synes, hver dag 
er fed, og at jeg gør en forskel.

overvejede almindeligt job
De første par år som selvstæn-
dig gik fint, og Christina nød 
sin nye tilværelse som selv-
stændig.

- Jeg trives helt vildt godt 
med kun at være mig, og det 
har været en fornøjelse at 
kunne sige, at jeg vil det her, 
og så slår det igennem i mor-
gen. Men det blev også tyde-

ligt, at jeg var nødt til at være 
flere, hvis jeg ville noget mere 
med det her.

- Jeg overvejede, om jeg 
skulle ud og have et alminde-
ligt job. Man er det hele som 
selvstændig, men jeg er ikke 
motiveret af det hele eller lige 
god til det hele, og jeg lavede 

kun det, jeg syntes var sjovt, to 
til tre dage om ugen, fortæller 
Christina.

Efter nogle møder med 
Business Kolding og en seance 

hos en konsulent var behovet 
helt tydeligt for Christina.

- Inden dagen var omme fik 
vi tegnet tre-fire kompetence-
profiler for de næste medar-

Christina har trykket  
på speederen
sidste år overvejede Christina Foldager, om hun skulle opgive sit 
iværksætterprojekt adaptare og få et almindeligt job. i stedet har hun 
ansat to medarbejdere og forventer at ansætte flere snart.

" Jeg trives helt vildt 
godt med kun at være 
mig, og det har været en 
fornøjelse at kunne sige, 
at jeg vil det her, og så slår 
det igennem i morgen. 
Men det blev også tydeligt, 
at jeg var nødt til at være 
flere, hvis jeg ville noget 
mere med det her.
ChriStiNa Foldager, adaptare

 �42 år og bor i Kolding.
Uddannet geolog og har blandt 
andet arbejdet som vejrvært 
på TV2 i 2007 og 2008. Har 
siden haft konsulent- og 
lederstillinger hos DANVA og 
IBC, Innovationsfabrikken.

 �Siftede i 2015 virksomheden 
Adaptare, hvor hun 
rådgiver virksomheder om 
projektarbejde.

 

Fakta
ChrisTina Foldager

Åstvej 10 B, 7190 Billund, Tlf. 75 33 20 73

Din lokale
erhvervs
el-installatør

• ErhvErvs
byggEri

• sErvicE
aftalEr

• JordvarmE

• varmEpumpEr

Spændende erhvervslejemål
med mange muligheder

Vardevej 47, 6862 Tistrup

Værksted/Lager/Udstilling med
od beliggenhed – centralt i Varde
Kommune ved velbefærdet vej

der giver god eksponering.

620 m2 fordelt på kontor,
tekøkken, toilet og

Værksted/Lager/Udstilling.

Super god
beliggenhed

V
go

Udlejes fra

1. september 2018

Henvendelse kan ske til

Ronnie Josefsen

Dagli’ Brugsen Tistrup

Tlf: 75299122

– 21256324
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Kolding: Dansk Portindustri 
A/S med hovedsæde i Kolding 
har købt JH Portteknik. Over-
tagelsen har fundet sted.

- JH Portteknik er en sund 
virksomhed, der har givet de-
res kunder i primært Kolding, 
Fredericia og Vejle professio-

nel rådgivning og god service. 
I Dansk Portindustri A/S glæ-
der vi os til at fortsætte sam-
arbejdet, og vi har allerede 
været i dialog med mange af 
virksomhedens kunder, der 
alle har taget pænt imod os 
som ny samarbejdspartner, 
fortæller Lise Harbo fra Dansk 
Portindustri i en pressemed-
delelse.

Dansk Portindustri A/S 
køber JH Portteknik

Kim Dall-Hansen er sammen med søsteren Lise Harbo anden 
generation i familievirksomheden Dansk Portindustri. 
Pressefoto

1. marts fik Christina Foldager, 
til højre, selskab af Marie Føgh 
Beirholm på det lille kontor 
i Innovationsfabrikken, hvor 
også studentermedhjælperen 
Henriette Warming hjælper 
til. I løbet af i år forventer 
Christina Foldager, at antallet 
af medarbejdere hos Adaptare 
vil stige endnu mere.  
Foto: Per Fløng

bejdere, jeg skulle have i virk-
somheden. 

I første omgang blev det til 
ansættelsen af en studenter-
medhjælper, og 1. maj slut-

tede den første fuldtidsmed-
arbejder sig så til.

- Nu er der kommet nogle 
ind her, der også har en hold-
ning, og det synes jeg er mega 

fedt, men jeg har også skullet 
tænke over, hvor jeg står fast, 
og hvor jeg virkelig ville elske, 
at de vælter det hele.

Med de to medarbejdere 

har Christina Foldager fået 
mere tid til at koncentrere 
sig om det, hun er bedst til, 
nemlig arbejdet ude hos kun-
derne. Derfor er hun overor-
dentligt glad for beslutningen 
om ikke længere at være en 
enmandshær.

- Jeg er simpelthen så glad, 
selvom jeg stadig står op med 
en let forhøjet puls, fordi det 
er et stort ansvar at tage på sig.

Christina forventer dog 
ikke at stoppe ved de to 
medarbejdere. Adaptare har 
nemlig fart på, og hvis udvik-
lingen fortsætter, skal der fin-
des plads på kontoret til flere 
medarbejdere allerede senere 
i år.

- Nu har jeg trykket på 
speederen. Der skulle helst 
ikke gå for lang tid, før vi skal 
have den næste ind, og jeg har 
kompetenceprofilen liggende 
i skuffen.

solfilm

Når 3M solfilm er monteret på vinduerne,
er den ikke til at få øje på.
Derimod vil du hurtigt få øje på forandrin-
gerne i indeklimaet. 3M solfilm bremser
nemlig markant varmen, inden den kom-
mer ind i bygningen.
Det sikrer en markant forbedring af både
arbejdsmiljøet og produktiviteten.

skru ned
r var en ed

3m fi !

Omfattende IT-løsninger
for erhverv !

Comprehensive IT Solutions er specialister indenfor C5
Comprehensive IT Solutions er specielt gode til økonomisystemet Microsoft C5, men opererer
også indenfor økonomisystemer som Dynamics NAV, E-conomic, Uniconta og Microsoft XAL.

Navervej 33 I 6800 Varde I Tlf. 71 9615 51

www.citsol.dk
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Et nyt partnerskab har set da-
gens lys i byggebranchen. Det 
går under navnet Altanpart-
ner og lanceres af altanleve-
randøren Windoor Danmark, 
som er en del af koncernen 
WinGroup AG.

- Det er med stor glæde, at vi 
kan præsentere vores nyeste 
strategiske satsning: Altan-
partner. Et koncept, hvor vi 
leverer vores åbne altaner til 
en række kompetente part-
nere, som står for montage og 
kontakt til slutkunden, fortæl-
ler Michael Jensen, salgs- og 
markedschef i Windoor Dan-
mark, der leverer altanerne 
som færdige byggesæt - lige til 
at montere.

Partnerskabet giver gode 
muligheder for mindre virk-

somheder, som ønsker at ud-
vide forretningen. Samtidig 
gavner det slutkunden, når 
det kommer til prisniveauet, 
lyder det videre.

- Der er ingen tvivl om, at 
altanmarkedet er præget af få, 
men store spillere. Vi vil gerne 
give de mindre entreprenør-
virksomheder mulighed for 
også at komme ind på marke-
det. Derudover er konceptet 
fordelagtigt for slutkunden, 
som kan drage nytte af at-
traktive, konkurrencedygtige 
priser.

Fynske partnere i kikkerten
En væsentlig del af Altanpart-
ner-konceptet er også, at slut-
kunden kan gøre brug af en 
lokal altanmontør.

- Det geografiske udsnit af 
partnere skal være bredt. Vi 
vil gerne – så vidt muligt – 
kunne tilbyde slutkunden et 
samarbejde med en fra lokal-
området, forklarer Michael 
Jensen.

Indtil videre har syv en-
treprenører meldt sig under 
fanerne som Altanpartnere. 
Håbet er at nå en samlet 
mængde på omtrent det dob-
belte, så både kapaciteten og 
den geografiske dækning er 
stor.

- Vi er utrolig glade for, at 
der er blevet taget så godt 
imod konceptet allerede, og 
målet er at have Altanpart-
nere i hele landet. Vi mangler 
stadig partnere på Fyn, så hvis 
man er interesseret i et part-

nerskab, så man endelig kon-
takte os, siger Michael Jensen.

Partnere klædes sikkert på
For Windoor Danmark er sik-
kerhed altafgørende. Samtlige 
Windoor-produkter er grun-
digt beregnet og godkendt af 
eksterne rådgivende ingeniø-
rer, mens alle stålkonstruktio-
ner er CE-mærket.

- Derfor er det også alfa og 

omega, at Altanpartnerne har 
den nødvendige viden og kan 
udføre en 100 pct. sikker alt-
anmontage. For at sikre det, 
tilrettelægger vi et uddannel-
sesforløb som en del af op-
startsfasen, hvor både teori 
og praksis er på skemaet. For-
løbet planlægges individuelt, 
så vi sikrer, at alle har de rette 
kompetencer.

Efter Altanpartnerne har 

været på skolebænken, står 
den på løbende support og 
sparring.

- Vi tilbyder eksempelvis 
teknisk support, når ansøg-
ningen om byggetilladelse 
skal udarbejdes. Det er vigtigt 
for os opbygge gensidige part-
nerskaber – både fagligt, men 
også socialt mellem Altan-
partnere og vores medarbej-
dere, afslutter Michael Jensen.

Altanvirksomhed 
søger partnere  
på Fyn
altanleverandøren Windoor danmark introducerer 
et nyt koncept, altanpartner, for landets mindre 
entreprenørvirksomheder. syv partnere har allerede meldt sig 
under fanerne – nu søger altanvirksomheden partnere på Fyn.

Her er en altan fra Windoor ved at blive monteret på Frederiksberg. Nu søger Windoor fynske 
partnere til at montere altaner på Fyn. Pressefoto

Hedevej 12-14, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 34 00,
mail: scanbelt.naver@scanbelt.dk

B2B læderartikler,
modebælter, herrebælter
& -seler, kreativ læderforar-
bejdning, læderdele til møblerr
og industri, alle typer
læderforklæder.

Følg os på www.facebook.dk/scanbelt
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Farm montage
Døgnservice:
41 40 78 84
Salg: 40 40 10 93

Farm montage

FoderSKubberr



Tlf. 75 25 17 29
www.hjortshoejs.dk

Telt-totalarrangement

Priser fra225.-
Slip bekymringerne og få leveret både telt, service,
stole og mad.
Telt-totalarrangement er den nemme fest.

LadHjortshøj
party service levere
alt til festen

Mi . 45 k v.

Følgende er inkluderet i prisen:

Vælg MelleM Menu 1, 2 eller 3:
• Telt, lysekroner, borde, stole
• Salt & peber, 1 stk sukker & flødesæt, lysestager, hjælp til
opsætning af telt

• 2 tallerkener, 1 kaffekop m/ 1 underkop, 3 stk. bestik, 2 glas
pr. kuvert

• Der bestilles min. 45 kuverter.
• Der regnes med 1 m2 telt pr. pers.
• Obligatorisk opvask/kørsels - eksklusiv prisen
• Ønskes der gulv er prisen 25 kr. pr. m2.

l ks s st b ff t
Telt-total-
arrangement

St b ff t
Frit valg
mellem 3 stege

Frit valg mellem
5 slags tilbehør

JOMA BUDSERVICE
20 år på de danske veje

Personalet bliver alle løbende
uddannet, alle har gyldigt kørekort,
førekort, truck bevis, ADR. kl 1
samt ren straffeatt.

Skal I have
nogetmed ? Ring
50 444 444

og få et
godt tilbud

Indtil man skal nyde sit otium, er det rart
at vide, at der er rigtige mennesker bag
pensionsordningen

Vi giver dig nærvær(di)

Vi giver dig et fuldstændigt overblik.
Ring 7027 0154 eller send en mail på
esbjerg@pensionsgruppen.com

Nærvær(di)

M
et
te

M
ich

ae
l

Je
sp
er

Je
an
ett

Ot
to

M
ik
ae
l

La
rs

PROJEKTERING - MONTERING - SERVICE - INREGULERING - STØJDÆMPNING - SPLITANLÆG www.lassenventilation.dk Tlf: +45 7070 7110

Auktionsgade 3, 6700 Esbjerg . Åvedvej 7, 6240 Løgumkloster .www.lassenventilation.dk

Lassen Ventilation sikrer et godt termisk indeklima fra professionel
rådgivning og design til udført arbejde.
Projekterer, installerer, servicerer, monterer og energirenoverer alle former
for ventilationsanlæg.

Lassen VentiLation

Kontorbygninger
Skoler
Storkøkkener
Energirenovering
Procesudsugning
Sports- og svømmehaller

Udførende på ventilation:

Steen Lassen
Indehaver/Projektleder

Johnny Schlichting
Montør

Jette Bøndergaard
Bogholder

Olav Skønager
Projektleder/Tekniker

Lars Korsbro
Projektleder/Tekniker

Henning Frees
Montør

Allan Christiansen
Montør

Tanja Kejlstrup
Teknisk Designer/Projekt koordinator

Ricky Noor
Montør

Gazelle
2016 +
2017

Er du vores
nye medarbejder?
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UllerUp: For 69 år siden 
grundlagde blikkenslager 
Walter Witt et VVS- og blik-
kenslagerfirma med adresse i 
Ullerup mellem Sønderborg 
og Aabenraa. 

Nu gør barnebarnet, den 
48-årige autoriserede VVS-in-
stallatør Michael Witt, firmaet 
til et af områdets største. Det 
sker per 1. juni med overtagel-
sen af Broager VVS Aps, hvis 
historie kan føres tilbage til 
midten af 80’erne.

- VVS-branchen er præget 
af en konstant teknologisk 
udvikling, der stiller voksende 
krav til både virksomheder-

nes størrelse og medarbej-
dernes kompetencer. Vi har 
gennem længere tid været på 
udgik efter at kunne overtage 
en velrenommeret virksom-
hed, som profilmæssigt pas-
ser til os. Det har vi fundet i 
Broager VVS. Og det sker på et 
tidspunkt, hvor ejeren, 61-åri-
ge Arne Hadberg, er interes-
seret i et generationsskifte. 
Vores opgave er nu, populært 
sagt, at få én plus én til at give 
tre. Det kan vi kun opnå ved 
fortsat at give vores kunder de 
bedste løsninger og den rig-
tige service, siger Michael Witt 
i en pressemeddelelse.

Fra seks til tolv
Michael Witt blev, som en af 
de få i Danmark, autoriseret 

VVS-installatør i en alder af 
blot 20 år. I 1997 overtog han 
familiefirmaet, der på det 
tidspunkt var ejet af faderen 
Uwe, og omdannede det til 
et aktieselskab med navnet 
Witt & Søn A/S. Firmaet be-
skæftiger seks medarbejdere 
og har specialiseret sig i instal-

leringen og serviceringen af 
gaskedler, pillerfyr og traditio-
nelle VVS-opgaver.

Broager VVS har under 
Arne Hadbergs ledelse spe-
cialiseret sig i vedvarende 
energiløsninger spændende 
fra biobrændsel til jordvar-
meløsninger. Arne Hadberg 

overtog virksomheden i 2007 
og omdøbte den fra Broager-
lands VVS service Aps til Bro-
ager VVS Aps. Virksomheden 
var oprindelig ejet af Arne 
Hadbergs tidligere chef Arne 
Schmidt.

Virksomheden beskæftiger 
seks medarbejdere.

-Ved at forene kræfterne 
med Witt & Søn får vi en 
endnu stærkere platform, og 
kan tilbyde vores kunder flere 
løsninger, siger Arne Hadberg, 
der fortsætter som projektle-
der i Witt & Søn.

VVS-firma 
 bliver dobbelt 
så stort med ny 
overtagelse
Witt & søn i ullerup overtager 
Broager VVs og fordobler dermed 
antallet af medarbejdere.

Michael Witt (tv) og Arne Hadberg ser frem til at kunne tilbyde kunderne løsninger spændende fra blikkenslagerarbejde over VVS-
opgaver til vedvarende energi. Foto: Kasper Roed

Se mere på legeborgen.dk eller på

Sjov
for al

le

Fo kæl dine med ejde e med
e fi m å sko il Lege o gen

Vognopbygning

Storvognslakering

Trailerservice

Flådeovervågning

Sækko Design

Læssebagsmæk

th m k
køleanlæg

F
køleanlæg

Din Frigoblock
servicepartner
Få serviceret dit Frigoblock køleanlæg hos en
landsdækkende autoriseret servicepartner.

Vi kan servicere dit anlæg i:
Brøndby, Hjørring, Århus, Vejle og Padborg
samt vores mobile serviceenheder

www.knudhansen.dk
Ring foR tilbud: 73 30 25 00



Vognmand og Entreprenør - Nedbrydning og Anlæg

Algade 70, Frifelt . 6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 44 12 - 21 42 07 80

• Jord- og kloakarbejde

• Anlægsarbejde

• Nedbrydning

• Vognmandskørsel

www.madsvejrup.dk . E-mail: mads@madsvejrup.dk

Mads Vejrup

Bygmestervej 2
Øster Højst

6240 Løgumkloster
Tlf. 7477 5024

mail@sorensen-byg.dk
www.sorensen-byg.dk

40 års erfaring med erhvervs-
og landbrugsbyggeri

Egen tegnestue

Mulighed for totalentreprise

Egen tømrer-, murer-
og støbeafdeling

Projektering fra idé til færdigt byggeri

Ring for
uforpligtende

tilbud

Opdateret med de nye certifikater

Ulv øjv j 4, 6760 R b , l: t o s@lol s.d & j @lol s.d

T o s 40 76 95 90
J 30 36 34 49

V i haR
eRfaR ing eR fRa :
B o s
V db dl
S ld v d
f s dustr
fød v r dustr

v
- Kontakt os for et

uforpligtende
tilbud!

TOTaLLØSningeR
Vi tilbyder vore kunder en totalløsning og derfor kan vi stå for design, produkttegning, montering og levering af det færdige slutprodukt.

RUSTfRi i pLaSTSVeJSning i STåLkOnSTRUkTiOneR i mOnTage i RØR

Storegade 31 - 6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 13 13 - CVR-nr. 71 23 43 12

ha sp c al s s g , a s k d
v ks mh d m d ubud gæs .

■ V d v våg g
■ Ala m a læg

■ Adga gsk l
■ Vag pa ulj

KontAKt

Morten SiMon

www.el-huset.net
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IndvIelse
Henrik Kruse 
hkr@ugeavisen.dk

KoldIng: Kolding har fået sin 
egen udgave af Wall Street i 
Design City. Nordea har væ-
ret i området i flere år, Danske 
Bank rykker ind i deres eget 
domicil i juni, og nu er Syd-
bank klar i byens nye finans-
område.

Kontorhuset blev officielt 
indviet af borgmester Jørn Pe-
dersen og oliemilliardær Tor-
ben Østergaard-Nielsen, der 
ejer Selfinvest-koncernen og 
Selfinvest Family Office, som 
ejer 80 procent af finanshuset. 
De sidste 20 procent ejes af 
Bjert Invest, som gennem åre-
ne har bidraget til at udvikle 
Design City.

Sydbank råder over fire 
etager i den ni etagers høje 
finansbygning, som også har 
Penta Advokater, LB Consult 
og BDO som lejere. Kun en 
enkelt etage kan fortsat lejes.

- Det har været en fornø-
jelse at følge byggeriet af fi-
nanshuset, som klart er en 
videreudvikling af Design City 
Kolding. Byggeriet bliver afle-
veret til tiden, til aftalt pris og 

i høj kvalitet. Det kendetegner 
et vellykket projekt som det, 
vi her har gennemført sam-
men med Bjert Invest, lød det 
fra Torben Østergaard-Niel-
sen.

vendt på hovedet
Omkring 600 kunder og an-

dre venner af Sydbank valgte 
at slå et smut forbi til en rund-
visning og en forfriskning i 
sommervarmen, hvor om-
rådedirektør Dennis Vibjerg 
bød velkommen i den nye 
bank.

- Vi har prøvet at vende den 
traditionelle bank på hove-

det. Normalt er det første, der 
møder kunden i en bank en 
masse tomme skriveborde, 
der tilhører privatrådgiverne. 
Men i dag bruger de det meste 
af deres tid på at holde møder 
med kunderne. Derfor har 
vi indrettet stueetagen med 
en reception, der tager imod 

kunderne og så en masse mø-
delokaler, hvor vi kan yde råd-
givning og varetage dialogen 
med kunderne i øjenhøjde. 
Det gør, at man bliver mødt 
med liv og aktivitet, fra man 
træder ind i banken, udtaler 
Dennis Vibjerg.

De nye lokaler bliver daglig 

arbejdsplads for 64 Sydbank-
medarbejdere og erstatter 
Sydbanks filial i Jernbanega-
de. Finanshuset, som er tegnet 
af Arkitema Architects og byg-
get af KPC, har plads til cirka 
350 medarbejdere.

Nyt kontorhus åbnede i Design City
nyt kontorhus i design City på 7000 kvadratmeter blev forleden officielt indviet af Koldings borgmester og parterne 
bag. sydbank er den største lejer i det ni etager høje finanshus, som kun har en ledig etage tilbage.

 �Bjert Invest er et privat 
investeringsselskab, der ejes 
af familien til den afdøde 
stifter, Arne Hougaard. Bjert 
Invest har mange aktiviteter i 
og omkring Kolding.

 �Selfinvest-koncernen har 
hovedkontor i Middelfart. 
Koncernen er ejet af Torben 
Østergaard-Nielsen og 
opererer primært inden for 
shipping og rederivirksomhed 
samt som verdens 
andenstørste leverandør af 
skibsbrændstof.

 

FaKta
KorT om design CiTy

I sidste uge blev 
kontorhuset i ni 
etager i Design City 
officielt indviet. 
”Udviklingen af 
Design City Kolding 
til et område, 
hvor et stærkt 
finanscenter er 
omgivet af et lige 
så stærkt videns- 
og uddannelses-
miljø har vist sig 
at være et yderst 
attraktivt sted 
at placere sig for 
virksomheder 
og uddannelses-
institutioner,” 
lød det fra Martin 
Jensen, der er  
administrerende 
direktør i Bjert 
Invest.  
Foto: Søren Gylling

Dataforordning / GDPR
Nåede I det...
Kontakt en af vore GDPR konsulenter for at aftale en tid.

?

Comprehensive IT Solutions er specialister indenfor C5
Comprehensive IT Solutions er specielt gode til økonomisystemet Microsoft C5, men opererer

også indenfor økonomisystemer som Dynamics NAV, E-conomic, Uniconta og Microsoft XAL.

Navervej 33 I 6800 Varde I Tlf. 71 96 15 51

www.citsol.dk

Norgesgade 2 • 6700 Esbjerg • Ådalen 7C • 6600 Vejen
Tlf. 75 12 18 08 www.audiphoni.dk

Justering af dit høreapparat
…uanset hvor du er!
Audiphoni tilbyder, som den eneste
høreklinik i området, virtuel tilpasning
af dit høreapparat.
Via en app på din smartphone, klarer vi nemlig hurtigt finjustering/
indstillinger i de omgivelser, hvor det er vigtigt, at dit høreapparat
fungerer optimalt – og sparer dig samtidig for besøg på klinikken! Så efter høreprøve på klinik-
ken/tilpasning af dit nye høreapparat, kan du roligt fylde kalenderen med kundemøder, udlands-
rejser m.m. Vi hjælper dig lige
dér, hvor du er – og du har
praktisk talt høreklinikken
med i lommen!

Beder om hj
via appen

Modtager nye
indstillinger og/eller

sked

Sender nye
indstillinger og/
eller en b

Modtager
anmodning



RE-Elteknik ApS
Smedebakken 42, Starup
DK-7200 Grindsted
Tlf. 75 33 75 45
www.re-elteknik.dk

Effektiv automation og
maskinstyring
RE-Elteknik leverer effektiv automation,
der sikrer kvalitet og produktivitet.

Hos os får du fleksible
og kreative løsninger
på dine automations-
opgaver.

• Lejeskift
• Omvikling af motorens statorviklinger
• Justering af encoder / resolver
• Udskiftning af encodere / resolvere
• Programmering af drivecliq interface
• Test kørsel af servomotorer på teststand
• Belastning af servomotorer på belastningsbænk
• Encoder systemer:

Resolver, 1VPP, TTL, HTL, Endat , SSI, Hiperface, Drive Cliq

www.sydelektro.dk
Syd Elektro Aps

Renovering af El-motorer

Syd Elektro ApS
Kirkevej 4 • Ulkebøl • 6400 Sønderborg
Tlf: +45 96 18 18 18
sydelektro@sydelektro.dk

www.sydelektro.dk

24 timers
døgnservice

Tlf: 9618 1818

Haderslevvej 7 • 6200 Aabenraa • Tel.: 7462 2848 - Bemærk, ændrede telefontider
(Mandag-fredag kl. 9.00-15.00) • www.folkehjem.dk • folkehjem@folkehjem.dk

KURSUS & KONFERENCER

KURSUSPAKKE

Pr. person

kr.395,-

Vi tilbyder

• Kaffe/the m. brød, smør & marmelade
• Isvand & frugt
• Frokostbuffet m. 1 sodavand
• Opfyldning af kaffe/the & isvand
• Eftermiddagskaffe/the m. hj. kage

incl. lokaleleje, projektor & WIFI
Blokke & kuglepenne

Folkehjem Restaurant & Konferencecenter har mødelokaler, der rummer alt fra 4 til 400 møde-
deltagere. Vi kan derfor stort set imødekomme ethvert ønske og behov.

Afhold dit arrangement i historiske rammer, hvor alle mødelokaler har dagslys, komfortable
stole og moderne AV-udstyr. Se mere under ”lokaler” hvor kapaciteten og faciliteterne på de
forskellige lokaler fremgår.

Kontakt os hvis du skal have planlagt afholdelse af
• Kursus
• Konference
• Reception
• Fyraftensmøde
• Firmafest som f.eks. julefrokost eller sommerfest

Der er mulighed for at booke en historisk beretning om folkehjems mangfoldige fortid og
spændende fremtid.

Folkehjem - stedet med den Sønderjyske historie

- Vi leverer også ren luft til dig
Privat, Industri & Erhverv

Alt indenfor ventilation.
Både projektering og montage, samt service.

Se mere på  
www.blomgreen-ventilation.dk

Du er sikret et professionelt resultat, grundet  
mange års erfaring og et veluddannet personale.

Folevej 30, 6510 Gram, Tlf: 29271731 E-mail: Karsten.blomgreen@pc.dk

DØGNVAGT ... 
Ring 2927 1731

v/Karsten Blomgreen
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Tøj
Liv Østerstrand Rasmussen 
liras@jfmedier.dk

I den ene ende af Støberiet i 
Bogense kan man nu købe fri-
tid og sportstøj i butikken We-
stwind. Den er en del af en bu-
tikskæde, der med åbningen 
i Bogense nu har fået deres 
første butik på Fyn. Egentlig 
var det kædens direktør, Finn 
Møllers, besøg i byen, der blev 
det første skridt på vejen mod 
en fynsk butik.

- Det startede med, at jeg 
har været på ferie der nogle 
gange med mine drenge, hvor 
vi har været på campingplad-
serne i byen. Det er jo en utro-
ligt hyggelig by, men det er lidt 
tilfældigt, vi har været der, si-
ger Finn Møller.

Westwind stammer fra 
Varde, og kæden består af to 
slags butikker. En, som den i 
Bogense, der sælger sports- og 
fritidstøj, og en anden med 
salg og udlejning af surfudstyr.

- Vi kunne se, at Bogense 
er hyggelig med en hyggelig 
havn. Vi er turistbutikker, og 
det er også derfor, vi er ved 
havnen. Vi er i nærheden af 
sommerhuse og camping, 
hvor der også er en stor lyst-
bådehavn. Det er naturligt for 
os at være ved der, siger Finn 
Møller. 

Første butik på Fyn
Med åbningen i Bogense har 
Westwind fået kædens første 
butik på Fyn, og indtil videre 
er det gået godt. 

- Men det er lidt dybt vand, 
når vi kommer til Fyn. Vi har 
aldrig været der, og vi kender 
heller ingen der. Nu har vi 
også åbnet butik på Ebeltoft, 
og det er også anderledes end 
på vestkysten, siger Finn Møl-
ler. 

Han har oplevet, at butik-
ken på Nordfyn er kommet 
godt fra start i en solskinsrig 
forårsmåned. 

- Vi er heldige, det har været 

godt vejr. Det er ligesom hu-
møret får en tand opad, siger 
han.

Derimod forventer han, at 
Westwind i Bogense kommer 
til at holde åbent frem til uge 
42 -skolernes efterårsferie.

- Vi vil selvfølgelig gerne 
have åbent hele året, men vi 
tænker, det bliver svært i Bo-
gense. Men måske en kom-
bination, hvor man holder 
åbent nogle få dage om ugen. 
Men det er kun tiden, der kan 

vise det, siger direktøren.
Og den nærmeste konkur-

rent, Ny Form, er han ikke 
bange for.

- Vi supplerer hinanden 
godt. Vi kender faktisk hinan-
den rigtig godt, for de er alle 

de andre steder, vi har butik-
ker. Der er faktisk ingen ste-
der, hvor der er en Ny Form 
butik, hvor der ikke også er en 
Westwind, siger han. 

Vestjyske vinde blæser i Bogense
Butikskæden Westwind, der åbnede 
på havnen i Bogense midt i maj, er 
kommet godt fra start. Men Fyn er ukendt 
farvand for den vestjyske kæde, der 
havnede i byen ved lidt af et tilfælde.

Westwind på havnen i Bogense. Foto: Liv Østerstrand

HP Masking ApS
HHøøjjeenn KKiirrkkeevveejj 7755, 77110000 VVeejjllee
Tlf. 75 86 36 11
info@hpmasking.dk
www.hpmasking.dk

Vi finder løsningen til dig!

Brug for en prisBillig
afdækningsløsning?

sTorT sTandardsorTiMenT
Ønskes der en special prop, udvikler og
producerer vi gerne - til meget lave priser!

Kontakt os for at høre nærmere!

ApS

KIPECH DEnmarK
Lupi vej 67 Ode e nV
pe .ch i i e @KIPECH.dk

+45 20 62 62 17

UnDErLEVEranDør InDEn fOr
JErn Og mEtaLInDUstrIEn

I EUrOPa

Få et tilbud og oplev

DansK KVaLItEt
tIL DansKE PrIsEr
Minus XX procent



J.A.K. WORKWEAR A/S
ESBJERG Energivej 11 • 6700 Esbjerg
KØBENHAVN Vallensbækvej 46 • 2625 Vallensbæk

Tel. 76 15 29 29 • info@jak.as • www.jak.as

Vores b2b
konsulenter

guider dig til
den rigtige

løsning.

J.A.K. Hi-Vis
- når det er

livsvigtigt,
at blive set!

Vi kan tyVerisikre
aLt dit it

tLf: 70 70 74 98 | sønderfenne 2 | JeLs | 6630 rødding
saLg@phdatacenter.dk | www.phdatacenter.dk

• få aLarm på dit it
• fast pris
• Backup af aLt it
• support
• muLighed for LeJe af hardw

Sme - & M ski se vice
- i hele Sønderjylland

Reparation og service
af maskiner

- samt salg af reservedele

Ring til Klaus på:

23 35 41 55

Mandbjerg Syd 5 - 6520 Toftlund - mail: kbsmed@hotmail.dk

Os kan du
altid få fat i...
DØGN-

SERVICE

Vi sparer
dig for tid...

- Vi har Hydraulik i
bilen og reparerer

på stedet.

EntrEprEnør - landbrug - InduStrI

BEMÆRK
Vi lejer også bygge-
pladshegn ud
– kontakt os
venligst for flere
informationer

Ronni
Bergholt

Rugbjergvej 13,
Arrild, 6520 Toftlund
Tlf. 7483 4196
Mobil 2961 3662
mail@stentoft-hegn.dk
www.stentoft-hegn.dk

Vi sikrer jeres værdier...

Sammen finder vi den
løsning der passer
netop til jeres behov.
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teater
Nana Hanghøj  
naha@jfmedier.dk

Fredericia: Næsten 200.000 
gæster valgte i 2017 at købe 
billet til en sceneoplevelse 
med Fredericia Teater.

Med i alt 233 opførelser 
blev året samtidig det hidtil 
mest aktive i teatrets historie 
og resulterede i et overskud 
på en halv million kroner. 
Det fremgår af en pressemed-
delelse fra Fredericia Teater, 
som netop har offentliggjort 
årsregnskab.

Årsregnskabet for 2017 vi-
ser et overskud på 488.000 kr., 
hvilket er på niveau med det 
budgetterede og dermed til-
fredsstillende, lyder det i pres-
semeddelelsen.

Efter et overskud i 2015 på 
2,5 mio. kr. og et ekstraordi-
nært 2016-regnskab på 18,5 
mio. kr. er det således tredje år 
i træk, at Fredericia Teater kan 
fremvise sorte tal. Egenkapita-
len udgør 2,7 mio. kr.

Økonomisk blev første 

halvår af 2017 tynget af en 
række mindre - men vigtige - 
udviklingsproduktioner, som 
der blev investeret mange res-
sourcer i. 

Samlet set blev året dog 
opvejet af de brede kommer-
cielle produktioner i andet 
halvår, og dermed lander året 
i budgetmæssig balance.

Med i alt 186.446 solgte bil-
letter i 2017 fastholder Frede-
ricia Teater sin position som 
Danmarks førende egnsteater 
med et billetsalg, som overgår 
flere af landsdelsscenerne i 
storbykommunerne, konsta-
terer teaterchef Søren Møller 
og bestyrelsesformand An-
ders Østergaard i pressemed-
delelsen.

Kunstneriske højdepunkter
Kunstnerisk har teatret i høj 
grad kunne leve op til den 
økonomiske succes. Klokke-
ren fra Notre Dame blev den 
forestilling i Danmark, som 
har kunnet trække flest seks-
stjernede anmeldelser ud af et 
stort og enigt anmelderkorps.

Fredericia Teater modtog 
Reumert-prisen som Årets 
Musical/Musikteater for net-
op den forestilling, mens Lars 
Mølsted modtog Reumert-

prisen for Årets Sanger, og 
Benjamin LaCour modtog en 
Talent Reumert for sin sceno-
grafi til Klokkeren.

Året blev sluttet af med 

endnu en kæmpe succes i 
form af Fredericia Teaters 
egen udviklede og skrevne 
Seebach, som opnåede både 
det bedste forsalg og det 

største antal publikummer 
nogensinde i Fredericia til 
én forestilling. Forestillingen 
blev så stor en succes, at den 
måtte forlænges langt ind i ja-
nuar 2018.

Søren Møller ser frem til et 
2018, som allerede er godt i 
gang. Teatret har præsteret en 
verdenspremiere med mu-
sicalen Prince of Egypt, som 
man også har måttet forlænge 
flere gange for at efterkomme 
interessen.

Seebach har haft succes i 
Musikhuset i Arhus som den 
bedst sælgende forestilling 
nogensinde, og 22. juni fort-
sætter holdet på Det Konge-
lige Teaters gamle scene.

- Det er svært at få armene 
ned, og til efteråret ser vi frem 
mod endnu et eventyr med 
vores produktion af Disneys 
musical Tarzan og en sæson 
2018/2019, som fortsat vil 
have plads til både de store og 
de små musicals på Fredericia 
Teater, udtaler Søren Møller.

Fredericia Teater fik overskud
186.000 gæster tog i 2017 en 
oplevelse med Fredericia Teaters 
produktioner. Året bød på reumert-
priser og gode anmeldelser.

" Det er svært at få 
armene ned.
TeaTercHef SøreN Møller

Klokkeren fra Notre Dame blev et højdepunkt i fredericia Teater i 2017. flere reumert-priser, 
seksstjernede anmeldelser og et stort og meget begejstret publikum. Senere på året meldte 
Seebach-musicalen sig på scenen og fortsatte teatrets tiltrækning af gæster. arkivfoto:  
Søren Malmose 

Rådgivning i
Vintertjeneste!

Fjern hver anden glatføre uheld!

Fjern

Saltspild

Glatte veje

Sne

ndgå faldgruberne Kontakt Uafhængig rådgiver

Undgå faldgruberne Kontakt

Jens Kristian Fonnesbech, jkf@aiban.dk

+45 20801751 www.aiban.dk

Uafhængig rådgiver

Få

Innovation

Trafiksikkerhed

Sikre veje

Fjern

Saltspild

Glatte veje

Sne

Fjern hvert
andet glatføre-
uheld

laN

HURTIG, SIKKER
OG TIL TIDEN!

PMTAXI & BUSSER ∙ 6600 VEJEN
TLF. 75 36 23 25 ∙ FAX 75 36 27 26

VIP-KØRSEL
PMTaxi kan tilbyde VIP-vogn til deres kørsel
VIP-konceptet sikrer dem:
En præsentabel vogn uden reklamer
En præsentabel og serviceminded chauffør.

STORE VOGNE
PMTaxi råderover storevogne,
somkanmedtageflere endfirepassagerer.
I voresminibuserderplads til op til 20passa-
gerer.
I vores turistbusser erderplads til op til 82
personer.
Storevogneer enefterspurgt vare, sådetkan
oftebetalesigat være i god tidmedbestillingen.
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Vikar til håndværkere
- arbejdsmænd tilbydes!

Vikar til
EntrEprEnør og
ByggEBranchEn
Vore vikarer har stor erfaring.
De er landbrugsuddannede

Rutine i betjening af
maskiner og super
håndelag som arbejdsmænd.

•k be / ve
•F ebe æ
•l e ve
•E æ de

de e v

Vi leverer ekstra mandskab
til virksomheder i alle brancher.
fx: • murere • tømrere

• entreprenør • montage

opgaVEr på timEBasis

Vore medarbejdere
er pligtopfyldende,
engagerede og
kompetente. De møder
til tiden, bliver til
opgaven er færdig,
og sætter en ære i at
kunden er fuldt tilfreds.

Hos os kan I bestille en ekstra
medarbejder til en given opgave
– fra 2 timer til flere uger,
helt uden forpligtelser.
Det danske vejr er tit en

udfordring, og gør det svært
at planlægge.
Medarbejderen kan hjem-
sendes, hvis vejret driller -
og derved spare lønudgift.

Bodil
Henneberg

Sanne
Nørgaard Nielsen

Besøg også vores hjemmeside:

www.vikarservice-varde.dk Skansen 10, 6800 Varde
Majsmarken 1, 7190 Billund

Send os en mail, - og du bliver kontaktet i
tidsrummet 8.00-15.00. email@vikarservice.net

Døgnservice på

75 21 07 10
VARDE · BILLUND

Marianne
Thomsen

ÅBNINGSTIDER: Skansen 10: mandag-torsdag 8.00-15.00 og fredag 8.00-12.00 · Majsmarken 1: tirsdag + torsdag 10.00-15.00.ÅBNINGSTIDER: Tømrervej 7: mandag-torsdag 8.00-15.00 og fredag 8.00-12.00. Majsmarken 1: efter aftale.

Tømrervej 7, 6800 Varde
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HL Keramik er en special butik indenfor keramiske fliser, klinker
og mosaikker fra mere end 60 flisefabrikker i Europa.

Vi har eksisteret i 40 år, og har stor erfaring med salg af fliser og
tilbehør, til både små og store projekter, til typehusfirmaer, til køk-
ken-bad firmaer, til den professionelle håndværker samt arkitekter.

Samarbejdspartnere: CASA A/S • Menzer & Kristensen ApS • SIB Byggeri • 2-Plan huset A/S
• Alterna Huse A/S • Invita Køkkener • Stepping Ingeniør- og Byggeforretning A/S

Sikker transport i
skræddersyet emballage

ndividuelle løsninger i tæt
samarbejde med kunden

Hurtig levering

Fleksibilitet og erfaring

Varmebehandlet træ
ra bæredygtige skove

ontakt os på tlf. 3135 4300
r en uforpligtende snak om

dine emballagebehov.

Varmebehandlet træemballage

· In
s

· H

· F

· V
fr

Ko
for
din

Koppenbjerg Emballage A/S
www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk
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Kunst-symposie
Karin L. Kjærgaard 
klk@digeposten.dk

Højer: Steffie Pedersen er 
opvokset i Emmerlev i en fa-
milie, der altid har været selv-
stændig.

Da hun var et år, tog hen-
des far initiativ til Højer Træ-
skulptursymposium, så hele 
livet har Steffie Pedersen haft 
kunstnere og symposiet helt 
inde på livet. Allerede som 
tre-årig begyndte hun så småt 
at lave træskulpturer, og krea-
tivitet og vilje har altid ken-
detegnet den spinkle pige fra 
Højer.

Som 15-årig rejste hun til 
København for at gå på tea-
terskolen, og da hun efter et år 
afsluttede uddannelsen, flyt-
tede hun til Aarhus for at læse 
dramaturgi på universitetet. 
Samtidig begyndte hun at del-
tage i internationale træsym-
posier, udviklede sin kunstne-

riske side og mødte sin mand, 
Gleb Tkachenko, som hun 
blev gift med på skulptursym-
posiet i 2016.

De er forældre til to piger på 
fire og et år. Sidste år overtog 
hun formandsposten i for-
eningen Højer Internationale 
Træskulptur Symposium, og 
kort før jul meddelte forenin-
gen, at symposiet fremover vil 
hedde Højer Art Jam og æn-
dre koncept.

Steffie Pedersen er en ung 
arbejdsom kvinde med energi 
og drivkraft.

- Jeg har jo ikke prøvet an-
det. Jeg har aldrig ikke-arbej-
det. Siden jeg kunne gå, har 
jeg lavet noget og været i gang 
med projekter, så jeg er vist 
bare ikke egnet til at være i et 
almindeligt ansættelsesfor-
hold, forklarer Steffie Peder-
sen om sin opvækst.

Kunst og Højer
- Symposiet er helt unikt i Hø-

jer, for der er ikke mange træ-
skulptursymposier, der over-
lever i så mange år, så jeg har 
overtaget det med stolthed, 
men der skal også ske noget 
nyt. Ambitionen er, at det skal 
gro og gro. Højer skal udstråle, 
hvad Højer indeholder. Man 
skal kunne se, hvor mange 

kunstnere og kunsthåndvær-
kere der er i Højer, siger Steffi 
Pedersen, der ikke bare er ud-
øvende kunstner, men også 
bliver brugt i det meste af ver-
den af mennesker, der ønsker 
at starte nye symposier op el-
ler har brug for konsulentbi-
stand til symposier, som skal 
vokse. 
Steffie Pedersen er professio-
nel, og hun vil det.

- Man skal ville det. Man bli-
ver kunstner, fordi man ikke 
kan lade være, og jeg gør det 
her, fordi det giver mig glæde 
og gør mig til den jeg er. Men 
man skal virkelig ville det, for 
der er jo ikke nogen der siger, 
hvad man skal gøre, det er nyt 
og usikkert hver gang, siger 
Steffie Pedersen om livet som 

kunstner og iværksætter, og 
hun fortsætter:

-Vi har valgt at bo i Højer, 
Gleb og jeg. Vi kunne lige så 
godt bo i Israel eller Rusland, 
men nu har vi valgt Højer, og 
så vil vi også investere noget 
tid og energi i at gøre det, vi 
kan mærke giver mening.

professionel og vigtig
Steffies opvækst har været an-
derledes end de flestes, men 
hun er glad for at være blevet 
til den hun er.

- Jeg har jo ikke oplevet eller 
set andet. Jeg har da tænkt en-
gang ind i mellem, at der ikke 
var lige så meget tid som hos 
klassekammeraterne, men 
jeg vil ikke bytte med nogen, 
for så var jeg ikke den jeg er 

nu, understreger hun. Og hun 
er også stolt af de rødder, hun 
har. Hun har med formands-
posten i foreningen overtaget 
farens livsværk, og det lover 
hun ikke at gøre halvt.

- Jeg gør det her helt. Det 
skal udvikles, og jeg kan se, 
der er meget, der kan udvikles, 
og det vil vi gøre med respekt 
for historien. For de gamle 
har gjort det godt og skabt en 
platform, vi kan løfte det op 
fra, lover Steffie Pedersen.

Det kommende Højer Art 
Jam afholdes i dagene fra den 
17 til 24. juni, og vil i år have 
flere nye kunstarter med og 
indeholde masser af nye ele-
menter.

Man bliver kunstner  
fordi man ikke kan lade være
steffie Pedersen er kunstner, iværksætter, 
projektleder, mor til to, gift og rejser i hele 
verden, og så er hun i øvrigt bare 26 år.

Steffi Pedersen 
driver galleri og 
restaurant Kunsten 
på Skolegade i 
Højer, hvor hun 
også bor med sin 
man Gleb og deres 
to piger.  Foto: Hans 
Chr. Gabelgaard

Underleverandørarbejde udføres
Vi har i 40 år været kendt for vores produktion og montering
af anhængertræk og trin.

Men vi laver meget andet end dette, bl.a. underleverandørarbejde
i metal.

Søger I en underleverandør eller samarbejdspartner, så se mere
på www.da-produktion.dk

eller kontakt konstruktør Søren Guldbrandt på tlf. 6114 5535

DA Produktion A/S Gejlhavegård 4, 6000 Kolding

MØDE &
KONFERENCE
i skønne og historiske omgivelser

.Mødepakker
. Professionelle mødefaciliteter

. Konferencer med succes

Arnbjergalle 2, DK-6800 Varde - arnbjerg@arnbjerg.dk - +45 7521 1100

arnbjerg.dk

MØDEPAKKERfra 129,- pr. person
Vi råder over seks moderneog charmerende mødelokaler.Vi kan være behjælpeligmed alt i AV-udstyrog forplejning.

TOFTLUND
MASKINFABRIK A/S

ToftlundMaskinfabrik A/S er en solid, leverandør indenfor
bearbejdning og produktion i stål, aluminium og rustfrit stål.

Laserskæring -Revolverstandsning-Kantbukning
Maskinopbygning-Konstruktion/CAD

Henrik Clausen
tlf. 7383 2034

tlf: 7383 2030
web: tmas.dk mail: info@tmas.dk

- vi former dine ideer i stål
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Øl og vand
Lars Fahrendorff 
lfa@jv.dk

Haderslev: Der skal snart byg-
ges om igen ved Fuglsangs 
bryggeri og malteri på Ribe 
Landevej. 

Det nuværende tapperi er 
bygget til almindelige flasker 
og dåser og kan ikke håndtere 
den ny type flasker, som pro-
duktionen af de nye specialøl 
kræver. 

Også specialølsmægderne 

er normalt mindre i brygstør-
relse. 

Derfor har bryggeriet indtil 
videre indledt et samarbejde 
med det mindre vestfynske 
bryggeri Indslev Bryggeri på 
den gamle landevej mellem 
Middelfart og Odense, tæt ved 
Ejby.

- Der skal så meget ombyg-
ning til her på grunden, som 
tager tid, så vi så os om efter 
en samarbejdspartner, som 
kunne brygge de nye øl hur-
tigere efter vores opskrift og 

tappe dem på flasker, forkla-
rer brygmester Henning Fugl-
sang. 

Samarbejdet har også gi-
vet lidt sparring, brygmester 
til brygmester, om de nye øl. 
Indslev Bryggeri fik for en del 
år siden nye ejere og begyndte 
at satse på specialøl inden for 
stort set alle genrer.

- Vi kendte dem i forvejen 
for at lave øl af høj kvalitet. Vi 
samarbejder derfor om at lave 
øllene på baggrund af vores 
opskrift, siger Henning Fugl-

sang. 
Men planen på længere sigt 

er at få et tapperi, der også kan 
håndtere de brune specialfla-
sker i Haderslev.

Fuglsang Bryggeri  
vil bygge nyt tapperi

Fuglsang går ind på markedet for special-øl. det kræver en 
ombygning af bryggeriet på Ribe Landevej. Foto: Jacob Schultz

Udkommer
hver 14. dag
Udkommer 

hver 14. dag Målrettet 159.000*

beslutningstagere

Antal læsere:
Dagblade 167.000**/
Erhverv 26.000**

Aktuelt redaktionelt
B2B-produkt

Læs også ErhvervPlus
gratis som E-avis i
onlineversion eller via
appen Nyhedskiosken.

KONTAKT

For yderligere information
kontakt os på erhverv@jfmedier.dk
eller tlf. 65 45 53 70.

*  Jyske Fynske Medier logistik uge 7 2017
**  Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017 /

Målgruppe: B2B beslutningstagere, ejere,
chefer og selvstændige / Stikprøve: 2.968

Sønderborg

Aabenraa

Tønder
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Kolding

Fredericia

VejleBillund
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Vi er 
tæt 
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Udkommer
hver 14. dag

Sønderborg

Aabenraa

Tønder

Vejen

Haderslev

Esbjerg

Fanø
Kolding

Fredericia

VejleBillund
Varde

TEMA- & UDGIVELSESPLAN 2018

Distribution:
ErhvervPlus Sydjylland omdeles til virksomheder og sendes
derudover til 1.000 udvalgte beslutningstagere i 200 af Sydjyllands
største virksomheder, samt til alle abonnenter af JydskeVestkysten,
Fredericia Dagblad og Vejle Amts Folkeblad.

Læs også ErhvervPlus
gratis som E-avis i
onlineversion eller via
appen Nyhedskiosken.

KONTAKT
Du kan også kontakte din lokale medierådgiver
ved Jysk Fynske Medier: Tlf. 65 45 53 70 ·
erhverv@jfmedier.dk · jfmedier.dk

Salg: Henrik Juul Kristensen Dorthe Kenne Veirup
Tlf. 25 45 80 75 Tlf. 40 38 40 34
henrik@erhvervplus.dk dorthe@erhvervplus.dk

Redaktion: Eva Andersen Carsten B. Grubach
Tlf. 76 27 20 65 Tlf. 72 11 42 18
eva@erhvervplus.dk carsten@erhvervplus.dk

Uge Udgivelsesdato Annoncedeadline Områdetema Indholdstema

2 11. januar 04. januar Kolding Erhvervsbil til fagmand

4 25. januar 18. januar Fredericia Kurser & Konferencer

6 08. februar 01. februar Haderslev Karriere

8 22. februar 15. februar Esbjerg (Fanø) Uddannelse & Rekruttering

10 08. marts 01. marts Sønderborg IT-sikkerhed

12 22. marts 15. marts Tønder Industri & Produktion

14 05. april 21. marts Varde Erhvervsejendomme

16 19. april 09. april Vejen Formueformidling

18 03. maj 23. april Vejle Digitalisering

20 17. maj 07. maj Aabenraa Fragt & Transport

22 31. maj 22. maj Trekantområdet Landbrug & Fødevarer

24 14. juni 04. juni Billund Netværk

26 28. juni 18. juni Kolding Ledelse

28 Ingen udgivelse Ingen udgivelse Ingen udgivelse Ingen udgivelse

30 Ingen udgivelse Ingen udgivelse Ingen udgivelse Ingen udgivelse

32 09. august 30. juli Fredericia Sundhed på jobbet

34 23. august 13. august Haderslev Teknologi & Automatisering

36 06. september 27. august Esbjerg (Fanø) Byggeri & Anlæg

38 20. september 10. september Sønderborg Forretningsrejser

40 04. oktober 24. september Tønder Julefrokoster & Firmagaver

42 18. oktober 08. oktober Varde Eksport

44 01. november 22. oktober Vejen Iværksætteri

46 15. november 05. november Vejle Kurser & Konferencer

48 29. november 19. november Aabenraa Penge & Økonomi

50 13. december 03. december Billund Markedsføring & Branding

52 Ingen udgivelse Ingen udgivelse Ingen udgivelse Ingen udgivelse

+ Målrettet 159.000*

beslutningstagere

+ Antal læsere:
Dagblade 167.000**

Erhverv 26.000**

+ Aktuelt redaktionelt
B2B-produkt

* Jyske Fynske Medier logistik uge 7 2017
** Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017 / Målgruppe: B2B beslutningstagere, ejere, chefer og selvstændige / Stikprøve: 2.968
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 →offshore - artiklen er leveret af offshoreenergy.dk

Historierne her på siden er 
leveret af Offshoreenergy.dk
Det er en national 
klyngeorganisation og 
innovationsnetværk for den 
danske offshoreindustri
· + 250 medlemmer, der 
bl.a. er virksomheder, 
universiteter, 
vidensinstitutter og 
kommuner
· Etablerer strategiske 
samarbejder om 
innovation på tværs af hele 
offshoreindustrien · Se mere 
på www.offshoreenergy.dk.

Fakta
offshoreenergy.dk

OFFshOre

Der er bred opbakning til 
det nye innovationsnetværk, 
som skal forene offshore- og 
onshore-delene af dansk 
energiproduktion i et nyt, 
stærkt fællesskab.

Danske regioner, branche-
organisationer og store, tone-
angivende virksomheder som 
Ørsted, Siemens Gamesa og 
Total E&P Danmark har alle-
rede tilkendegivet deres støtte 
til den nye organisation, der 
har arbejdstitlen Energy In-
novation Cluster.

Senest har en række små og 
mellemstore virksomheder 
(SMV’er red.), der fungerer 
som underleverandører til de 
store offshorevirksomheder, 
erklæret deres støtte til den 
nye organisation. På Uddan-
nelses- og Forskningsministe-
riets hjemmeside, hvor alle 
ansøgninger til nye innovati-
onsnetværk ligger til offentlig 
kommentering, er opbaknin-
gen klar:

Hans Jørgen Riber, Director 
Business Development ved 
LICenginering A/S, ”… ser frem 
til muligheden for at deltage i 
spændende udviklingsprojek-
ter drevet af denne ny klynge 
indenfor dette felt”, og Jørgen 
Huus Hasforth fra Gardit er 
også positiv. Hans virksom-
hed leverer blandt andet 
overfladebehandling til hav-
vindmøller:

”At det fremadrettet også 
kommer til at omhandle 
onshore, ser jeg kun som en 
fordel. Det vil åbne flere døre 
og muligheder”, siger han.

Alle er med Det nye innova-
tionsnetværk vil bygge på det 
nuværende Offshoreenergy.
dk, og CEO Glenda Napier er 
meget glad for støtten.

”Opbakningen er central 
for det nye innovationsnet-

Underleverandører ser vækstmuligheder i nyt 
Energy Innovation Cluster
en samlet platform for offshore og onshore energiproduktion vil medføre en række muligheder for øget vækst 
og innovation. det fortæller flere små og mellemstore virksomheder fra den danske offshoreindustri.

tidligere mødtes en del af medlemmerne hos offshoreenergy.dk til offshore B2B. foto: Pr

værks muligheder, og det er 
navnlig afgørende, at der er så 
entydig en støtte fra alle aktø-
rer og parter på tværs af indu-
strien”, siger hun.

Ifølge Glenda Napier er 
opbakningen fra SMV’erne 
et godt bevis på, at netværket 
bringer den værdi, det skal:

”SMV’erne er fantastisk 
gode til at løse de helt store 
virksomheders udfordringer 
– og netop den kompetence 
kan vi sætte endnu mere i spil, 
når vi også får onshore energi-
produktion med om

bord. Det styrker innovati-
onskraften og netværket på 
tværs af hele fødekæden; både 
for de små og for de store virk-

somheder”, siger hun.
Den pointe er Pieter Mou-

ritsen, Managing Director i Pi-
eter Mouritsen A/S, enig i.

”Som mangeårig leveran-

dør til olie- og gasindustrien 
oplever vi i høj grad, at vores 
samarbejde med både Offs-
horeenergy.dk og medlems-
virksomhederne styrker vo-

res service, produkter og ikke 
mindst virksomheden gene-
relt. Den nye innovationsplat-
form vil øge vores mulighed 
for fortsat at være en attraktiv 

leverandør og samarbejds-
partner i branchen – både i 
Danmark og globalt”, siger 
han.

Ring gerne for et uforpligtende tilbud på tlf: 75 54 33 22

Vi udfører alle opgaver inden for byggeri
og anlægsarbejde samt transport.
Vi lægger vægt på, at kvaliteten er i top
hele vejen, og at vores kunder oplever en
god service med klare aftaler.

• Vi finder altid den rette løsning på din opgave
• Vi tilbyder mulighed for AKUT hjælp alle ugens dage

Da by ApS - Sm d ad 13 - 6000 Ko d - T . 75 54 33 22
o@da byaps. dk - www.da byaps.dk - CVR 30596803

TRAileRSAlg Af SAnD • gRuS • SøSTen m.m.
Ma da - s da , Sm d ad 13, Ko d

kloak tv • kloakskader • forsikringsskader • entreprenørarbejde
vognmand • kran kørsel • containerkørsel • vakumgravning

M d os på fac book

M d m a ATl/Di

Birk-Dahl A/S

ErhvErvsbyggEri
• Nøg æ g h v n n

• Nøg æ g n g .
Un gå y n m m .

• V b g ,
v n væ æ bygg nu!

CoNCeptkiosk
i GriNdsted

Birk-Dahl A/S • Skånevej 8 • 6230 Rødekro • Tlf. 74 83 18 18 • www.birk-dahl.dk

Leif Rosendahl og Kim Rosendahl

projekteriNG
oG afleVeriNG

til tideN!

Overnatning
nær København

Dobb.vær.595,-
Enk.vær. 480,-

Skov-gaarden.dk – 28 58 08 50
Skovgaarden@ishoejby.dk

Torslunde 35 Ishøj
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SPAR TID PÅ DINE INDKØB MED DEN RETTE LEVERANDØR

Alle momsregistrerede virksomheder kan få en Proff Service
erhvervskonto hos os. Det gælder alle former for erhverv:
Byggeri, handel, kontor, landbrug og produktion.

Som erhvervskunde kan du vælge mellem flere forskellige
leveringsmuligheder - både med varebil, last- og kranvogn.

Handler du online på Proff Webshoppen, kan du enten bestille
til levering med attraktive fragtpriser ekskl. moms eller du kan
bestille til afhentning i dit foretrukne varehus.

Har du ikke en konto med kredit, kan du bestille pr. telefon,
betale online og få leveret med det samme.

Du kan ansøge om en erhvervskonto i din lokale Proff Service-
afdeling, i Kundeservice eller via bauhaus.dk/proff

Bliv erhvervskunde
i BAUHAUS
– vi har et stort udvalg af materialer
til drift og vedligeholdelse

Få tilbud og nyheder direkte
i din mailboks
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra BAUHAUS
Proff Service. Så får du relevante nyheder,
viden og tilbud målrettet din branche.


