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ANNONCETILLÆG

FORORD

DET ER IKKE DEN STORE, SOM SPISER DEN LILLE

DET ER DEN HURTIGE,
SOM SPISER DEN
LANGSOMME
Verden er omskiftelig, og uden vækst og innovation dør store
og stærke virksomheder. Det giver mange muligheder for
innovative virksomheder, som udvikler nye koncepter.
Finanskrisen ramte Danmark i 2008. I årene derefter måtte flere virksomheder dreje
nøglen om og endnu flere trimme og skære ind til benet. Store såvel som små kunne
mærke forskellen fra de glade 00’ere – og det stillede krav til ledelse, innovation,
Bjarke Wolmar

organisation og nye samarbejder.
I dette magasin stiller vi skarpt på innovationen, nytænkningen, optimismen og
forventningerne til fremtiden. På trods af krisen er der nemlig masser af eksempler på
danske virksomheder, der er vokset. Virksomheder der har formået at vende krisen til
noget positivt.

Gearet til vækst
Nytænkning, åbenhed og mod er kodeordet for mange succeser i erhvervslivet. Man skal
turde være ‘first mover’, turde se potentialet i en ny ide og turde kaste investeringer efter
den. Hvis man er dygtig og har læst markedet rigtigt, er mulighederne uendelige.
Krisen lakker mod enden, og flere danske virksomheder er på vej over grænsen til Europa
og Fjernøsten. De har haft det fornødne mod til at vækste, og jeg er overbevist om, at
dette er en tendens, vi vil se meget mere til i årene, der kommer.
Her ved starten af 2014 har vi derfor samlet 22 eksempler på virksomheder, som med nye
koncepter og tilgange til markedet er gearet til væksten.
Overskuddet fra magasinet går til KIF Kolding København. Håndboldklubben som
har bundet landsdelene sammen, og som er ved at skabe et nationalt sportsbrand i
verdensklasse inden for håndbolden. Ligesom de 22 virksomheder går KIF efter vækst og
international prestige, og det synes vi er værd at støtte.
God læselyst
Bjarke Wolmar

Forsidefoto: Inforevision · Fotograf Anders Espersen

Bjarke Wolmar, direktør
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Bjarke Wolmar er uddannet Cand.merc og MBA,
og han har været direktør ved Hydro Aluminium
og Business Kolding. Han er i øvrigt manden bag
INSEAD uddannelserne i Danmark, Nordic Synergy
Park og var med til at sikre Kolding topplaceringer i
Børsens årlige vækstanalyser.
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”DEN FRÆKKE DREN

KIF Kolding København har gjort
det, som ingen andre turde. De

Da KIF Kolding København så dagens lys for godt halvandet år siden, så
mange til med store øjne. Klubbens hjemmebaner havde mere end 200
kilometer mellem sig, dens fanskarer skulle krydse ikke bare ét men

har samlet et håndboldhold på

to bælter, hvis de ville med til alle kampe, og dens spillere havde både

tværs af Danmark, har gjort en

”Vi er nok lidt den frække dreng i klassen. Den klub, der tør gøre det,

lokal sport national og har brudt
gennem lydmuren med over 5,5
millioner TV-seere på en sæson

nationale og internationale ambitioner.
de andre ikke tør. Vi tør godt sige, at vi vil være i finaler hvert år, at vi
vil ud i Europa og vinde, og at vi vil være de bedste. Det er ikke særligt
dansk at sige den slags, men det gør vi alligevel,” siger Jens Boesen, der
er direktør for klubben og manden bag succesen.

Et sandt nationalt tophold
Det var i sensommeren 2012. Københavns håndboldhold AGK havde
netop meddelt sin konkurs, og Jens Boesen kunne ikke lade være
med at tænke, at der måtte være uudnyttede muligheder i de dygtige
københavnske spillere. AGK havde skabt en interesse for håndbold i
hovedstadsområdet, der ikke havde været der i 25 år, og det kunne han
simpelthen ikke lade gå til spilde.
Derfor greb han efter et øjebliks indskydelse telefonen, ringede til
en sælger fra AGK og spurgte, om han ville arbejde for ham. Det tog
fem dage, og så var KIF Kolding København en realitet.
”Vi skabte et hold af spillerne fra Kolding IF Håndbold og AGK – et
hold, der havde rod i både øst og vest. Et sandt nationalt håndboldhold
i Danmark,” siger Jens Boesen med et smil og husker, hvordan idéen
blev mødt med skepsis de fleste steder.
”Alle sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, men det har vist sig at
være en succeshistorie. Vi har fulde haller i både øst og vest, et forhøjet
seertal i fjernsynet, og det har haft en helt enorm betydning på det
sportslige område. Vi ligger i dag i den absolutte top inden for håndbold, og det er jeg glad for,” siger han.

Danskerne vil have mere håndbold
Der er ingen tvivl om, at danskernes interesse for håndbold er stor – og
stigende. Da der var VM-finale i Spanien i januar 2013, så halvdelen af
befolkningen med, og de to første kampe fra det nylige afviklede EM i
Herning blev set af hele 26 procent på Sjælland og 29 procent på Fyn og
i Jylland. Håndbold er ikke længere en jysk sport.
”Vi tog chancen og tog bolden op fra noget, der var tabt. Vi er en del
af en ny udvikling og kan i dag se helt anderledes muligheder, end vi
kunne før. Vi kan se, at det er muligt at samle et netværk på tværs af

”Håndbold er et dansk spil, men når
vi skal ud og konkurrere med klubber
i Europa, så er vi nødt til at have et
større økonomisk grundlag. Samspillet
mellem Kolding og København giver os
det nødvendige grundlag til at konkurrere
internationalt.”

Danmark – et netværk, der er stærkt og kampdygtigt, og det mener vi
faktisk, at andre virksomheder kan lære noget af,” siger Jens Boesen.
Han mener, at der er en synergieffekt i at være fælles om noget, at
gøre det umulige og i øvrigt ikke forholde sig til afstande i et land, hvor
man kan køre fra den ene ende til den anden på omkring tre timer.
”Vi er et lille land og afstandene mellem os er små. Dermed kan vi
have tætte relationer til hinanden – og det er mere værd end at skabe
afstand, som vi gør det i dag. Jeg tror, at der er mange, der ville kunne
få noget ud af at se Danmark, som vi gør. Som et hele. Det gælder om
at komme op i helikopteren og se på mulighederne – afstandstankegangen er forældet. Vi er afhængige af hinanden og bør flytte arbejdskraften rundt, hvor der er behov for den,” siger han.

- Jens Boesen, direktør KIF Kolding København
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NG I KLASSEN”

FAKTA

KIF KOLDING KØBENHAVN
For godt halvandet år siden så et nyt storhold dagens lys. Med spillere fra Kolding
IF Håndbold og det tidligere AG København
samt økonomisk bidrag fra sjællandske
partnere blev KIF Kolding København en
realitet.
Klubben ønsker at skabe et håndboldhold,
der kan markere sig nationalt såvel som
internationalt, og nu da det økonomiske
fundament er på plads, satser KIF Kolding
København på at opnå en plads i top 8 og
i øvrigt producere fantastiske sports- og
underholdningsoplevelser på og udenfor
banen.
KIF Kolding København vil opretholde
ambitioner og samtidig have en sund
økonomi. Halvdelen af kampene spilles i
øst (TREFOR Arena Brøndby) og den anden
halvdel i vest (TREFOR Arena Kolding).

KIF har vundet ikke færre end 19 titler med base
i Kolding, men basen er ikke længere stor nok i en
moderne verden, hvor hovedkonkurrenterne hedder
Barcelona, Hamburg og Paris.
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MERE END HÅNDBOLD
Hvis man skal gøre sig gældende, skal man turde tænke ud af
boksen og se kritik og begrænsninger som en udfordring. Sådan
lyder beskeden fra to KIF-spillere, der har været med til at starte
Danmarks nyeste storklub
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Målmand Kasper Hvidt og forsvarsspiller Lars Jørgensen hører
begge til blandt verdens bedste håndboldspillere. De har begge en

KASPER HVIDT

fortid i AG København, har begge spillet for spanske storklubber og

Født: 6. februar, 1976.

har begge været med til at tegne rammerne, da KIF Kolding København så dagens lys. Og så er de begge drevet af lysten til at bevise,
at Danmark kan noget særligt, og at en national klub baseret på

FAKTA

Tidligere landsholdsspiller, målmand, udnævnt til All-Star holdet
som bedste målmand ved slutrunden i EM i håndbold 2008.
Har tidligere spillet i AG København, den spanske ligaklub

spillere fra både øst og vest er en rigtig god ide.
”Hvis man skal gøre sig gældende – i hvilken som helst branche – så skal man turde tænke anderledes. Man skal turde tænke
længere ud end til den regionale forankring,” siger Kasper Hvidt,

Portland San Antonio og den spanske topklub FC Barcelona. Han
sidder i Team Danmark og i bestyrelsen for Håndboldspiller foreningen.

der er KIFs målmand og oprindelig spillede en af hovedrollerne i
forhandlingerne om at skabe et fælles hold mellem KIF Kolding og
resterne af AG København.

Danmarks størrelse er et plus
”Den konkurrence, vi står over for, er svær, fordi de europæiske
klubber har budgetter, der er fem gange så store som vores. Men
jeg tror på, at man kan bruge Danmarks relativt lille størrelse
positivt. De korte afstande gør os konkurrencedygtige på en anden
måde,” siger han.
Ifølge Kasper Hvidt er det muligt at rekruttere danske spillere
fra et større opland, fordi KIF træner på Fyn, og alle kan køre den
halvanden time, det tager. Ser man på Europa, er der ikke mange,
der kan hamle op med de distancer, og når man først har vænnet
sig til det, betyder det faktisk ingenting.
”Det giver os en høj grad af kvalitet, at vi kan mødes hurtigt og

FAKTA

hurtigt flytte arbejdskraften. I vores projekt kan folk bo, hvor de

LARS TROELS JØRGENSEN

har lyst til – vi mødes bare på midten,” siger han og tilføjer, at han

Født 3. februar 1978.

og klubkammeraterne ofte sidder fire i bilen på vej mod Fyn og får

Tidligere landsholdsspiller, forsvarsspecialist og bruges primært i

ordnet alle de praktiske ting, de også skal tage sig af.

defensiven samt i hurtige opløb.

”Vi tænker ud af boksen og strukturerer os ud af tiden på landevejen. For mange danskere er to timer i bil måske meget – det er
det ikke for os,” siger han.

Har tidligere spillet i AG København og den spanske ligaklub Portland San Antonio, hvor han var klubkammerat med internationale
stjerner som kroaten Ivano Balic og Kristian Kjelling fra Norge.

Hold blikket på bolden
Ligesom Kasper Hvidt har forsvarsspiller Lars Jørgensen været
med siden den spæde KIF Kolding Københavns begyndelse. Når
han kigger tilbage, kan han godt undre sig over, at der var så meget
kritik af forretningsidéen til at begynde med, og derfor kunne
han godt tænke sig, at håndbolden som branche bliver bedre til at
hjælpe hinanden. For ham drejer det sig om at løfte sporten op og
have en fælles interesse i at styrke produktet.
”Da vi begyndte, var jeg nok drevet lige så meget af entusiasme
som af lyst til at bevise overfor omverden, at det her var bæredygtigt og levedygtigt. Al den skepsis, vi mødte i begyndelsen, er nu
vendt til noget positivt. Folk bakker op om os i et omfang, jeg slet
ikke havde regnet med,” siger han.
Efter hans mening har det været spændende at være en del af
det seneste halvandet år, fordi klubben har skulle betræde grund,
hvor ingen andre har trådt før. De har skulle træffe beslutninger
uden at have nogen erfaringer at holde dem op imod.
”Jeg tror, det drejer sig om mere end bare håndbold. Vi blev
mødt af kritik, fordi der er en generel tilbageholdenhed overfor
nye ting i Danmark. Hvis det ikke passer ind i en kasse, så har man
svært ved at tro på det,” siger han.

Blandt de 8 bedste i Europa
Både Kasper Hvidt og Lars Jørgensen håber på at
kunne inspirere andre til at tænke ud af boksen
og glæder sig til at nå de ambitiøse mål, som klubben allerede er godt på vej imod. De tror begge på,
at opbakningen fra de sponsorer, virksomheder og

SELSKABETS NAVN KIF KOLDING KØBENHAVN
Selskabets ejer		

KIF Håndbold Elite A/S

Stiftelsesår		
		

Foreningen: 1941.
KIF Håndbold Elite: 1997.

Børsnoteret		

KIF Håndbold Elite, 2007

gøde grunden for den store internationale hånd-

Antal ansatte		

12 ansatte/20 spillere

boldvirksomhed, de drømmer om. Og så vælger de

Antal kunder		
		

4.400 tilskuere i TREFOR Arena Brøndby
2.600 tilskuere i TREFOR Arena Kolding

mennesker, som KIF berører, vil vedblive med at

ikke at dvæle ved, at Danmark er et lille land, når
man taler budgetter.
”Vi er i gang med at manifestere os som en top
8 klub i Europa – og det er ikke altid det største
budget, der vinder kampene. Det er vores mål at
blive mestrenes mestre – at vinde Champions
League,” siger Lars Jørgensen, der er overbevist om
at KIF ligger i top 8 indenfor de næste fem år.
”Selvom det er svært at nå derop, og svært
at blive der, så er det også dér, du har mulighed

Partnere/sponsorer		 +300
Seneste resultat/år		
		
		

Sølvvindere ved DM i sæsonen 2012/13
Kvalifikation til Champions League
2013/14 igennem 1. plads i

		

Grundspillet 2012/13

Omsætning (netto)		

30.589.723 kroner for sæsonen 2012/13

Egenkapital		

3.746,659 kroner for sæsonen 2012/13

Website		www.KIF.dk
Facebook		www.facebook.com/kifkbh

for at blive både nummer 1, 2 og 3. Jeg har en
tyrkertro på, at vi vil få muligheden for at vinde
Champions League på et tidspunkt,” siger han.
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LILLE BANK AT TALE MED

STOR BANK AT
HANDLE MED
Da det danske modehus Ganni var klar til at træde ind på den
internationale tøjscene, sagde deres bank nej. Derfor skiftede
modehuset til BankNordik og gik styrket ind på det marked, der
på kun fire år ottedoblede deres omsætning.

Millionforretningen og det internationa-

andet Arthur Andersen og Aarsø Nielsen

le modebrand Ganni starter for alvor sin

& Partners. Alligevel mødte modehuset

BANKNORDIK

tidsregning i 2009. På det tidspunkt var

modstand, da de var klar til at blive inter-

BankNordik har en lang fortid på Færøer-

indstillet på at få ud at arbejde. Derfor er vi

virksomheden godt 9 år gammel, den havde

nationale.

ne, hvor den blev grundlagt i 1906. I dag

deres kunder i dag – og derfor anbefaler jeg

været igennem diverse restruktureringer,

har de også et indlånsoverskud, som de er

er den en stærk nordisk bank med aktivi-

dem også, når det er muligt,” siger Nicolaj

de ikke ville låne os de nødvendige penge.

teter i Danmark, på Færøerne, i Grønland

Reffstrup.

turen og ERP-systemet. Den var gået fra

På det tidspunkt havde vi landet en ordre

og på Island. Banken er noteret på både

at være en lille galleriejer, der lavede lidt

hos en børsnoteret, amerikansk virksom-

den danske og islandske børs.

cashmere-strik til et decideret modehus,

hed med 185 butikker i bare dén ene kæde,

der var klar til at gå ud over de internatio-

vi skulle arbejde sammen med. Den ordre

med,” siger han og understreger, at noget

kunderne på alle tider af døgnet – ikke kun

nale markeder. Og så havde Ganni lagt en

kunne vi ikke finansiere af eget cashflow, og

af det allervigtigste, når man vurderer en

mellem klokken 9 og 16.

dårlig bankoplevelse bag sig og fundet den

derfor gik vi til banken og bad om en rem-

virksomhed, er, at vurdere ledelsen – og her

samarbejdspartner, der skulle gøre det hele

burs. Den ville de ikke give os,” siger Nicolaj

var Ganni altså atypiske.

muligt: BankNordik.

Reffstrup og fortæller, at Ganni heldigvis

årsager til vores succes: Et godt produkt
og en god, pragmatisk og dynamisk bank.

Netop pointen om at ’være til at få fat
i’, er en af hjørnestenene i BankNordiks
forretning. Her er man til rådighed for

”Hvis vi kan se potentialet i kunden, så

”Vores kunder arbejder meget, nogle af
dem 80 timer om ugen, og derfor skal de
være trygge ved, at vi tager telefonen, når

ikke oplevede de samme vanskeligheder

er vi der hele vejen. Vi arbejder ud fra en

de har brug for os. De skal føle sig kendte

hos BankNordik.

partnerskabstankegang og vil gerne være

i afdelingen, mærke at vi træffer hurtige

en langsigtet partner for erhvervslivet.

beslutninger og laver individuelle løsnin-

”Vi endte med at omsætte for et tocifret

En bank, der har en hands-on tilgang til

millionbeløb på relativt kort tid hos denne

Vækstvirksomheder vil altid opleve bump

ger ud fra netop deres behov. Der findes

verden. Hvis der går for meget bankmand

ene kunde. Uden BankNordiks hjælp havde

hen ad vejen, og som bank skal man være

ikke standardløsninger til bankens bedste

i den, kan man jo hurtigt finde årsager til

vi ikke kunnet finansiere den ordre på det

parat til at hjælpe virksomheden gennem

kunder.” siger BankNordiks private banking

ikke at låne penge ud,” siger Gannis admi-

tidspunkt,” siger han.

de vanskelige tider. Det er derfor ekstremt

direktør Gitte Andreasen.

nistrerende direktør Nicolaj Reffstrup, der

vigtigt, at man har et gensidigt tillidsfor-

i dag er en del af modehusets trestrengede

Tillid til ledelsen

hold og informerer åbent og ærligt,” siger

topledelse.

Per Mikkelsen, der er erhvervsdirektør i

Per Mikkelsen.

Første bank sagde nej

BankNordik, er ikke i tvivl om, hvorfor han
og banken sagde ja til at hjælpe det fremad-

Ikke kun 9-16

Ganni, der i dag råder over 14 butikker, ejes

stormende modehus, da de henvendte sig

Når Gannis direktør ser tilbage på begiven-

af Nicolaj Reffstrup, der står for salg og

med deres behov.

hederne omkring 2009, er han ikke i tvivl

ledelse, Ole Sahlholdt, som er produktions-

”Ganni var ekspansive og ville gerne

om, at det var BankNordiks evne til at se

direktør og har erfaringer fra Carli Gry og

vækste. De var ekstremt velforberedte,

ud over ’bankmandens briller’, der lagde

Noa Noa, og økonomidirektør Rene Dyhring

kom med en færdig business case og havde

grundstenen for det frugtbare samarbejde.

Mikkelsen, der har en fortid fra blandt

både en administrator og en økonomimand

”BankNordik er til at få fat i. De er

”Da verden sprang rundt om ørerne på os i de glade 00’ere, var vi
de kedelige. Vi lod alle de andre køre derudaf med 400 kilometer
i timen og holdt os på de 95. Da de andre så begyndte at køre i
grøften, kørte vi stadig forbi med 95 kilometer i timen. Vi har ikke
haft underskud et eneste år siden 1992”

Jan Ulsø Madsen, landedirektør i BankNordik

SELSKABETS NAVN: 		

BANKNORDIK

Selskabets ejer		

Aktieselskab

Stiftelsesår		

1906 på Færøerne (Føroya Banki)

Antal ansatte		

439

Antal kunder		

140.000

Seneste resultat/år		

103 mio. kr. (2012)

Omsætning		

1,3 mia. kr. i indtægter (2012)

Egenkapital		

2,1 mia. kr. (2012)

Website		www.banknordik.dk
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personlige, fordi de er en lille bank, og så

havde fået styr på lageret, kollektionsstruk-

”Jeg plejer at sige, at der er to væsentlige

”Vi skiftede bank, fordi den bank vi hav-

FAKTA
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AMBITIONER

FAKTA

VISION: Vi vil være bedst til at skabe
finansielle partnerskaber.
MISSION: Vores mission er at gøre det
finansielt muligt for vores kunder at
realisere deres fulde potentiale.

”BankNordik er til at få fat i. De er
personlige, fordi de er en lille bank, og så
har de også et indlånsoverskud, som de
er indstillet på at få ud at arbejde. Derfor
er vi deres kunder i dag,” siger Gannis
administrerende direktør, Nicolaj Reffstrup.
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F LY T T I L

DANMARKS NYE METROPOL
Vil du være med i den fremtidige udvikling? Leder du efter et
attraktivt sted at bygge din virksomheds nye domicil? I centrum
af Kolding kan du få centralt beliggende kvadratmeter tæt på
forsknings- og uddannelsesmiljøet – og du er selv med til at
designe rammerne om din virksomheds fremtid.

Det jyske Trekantsområde er i vækst. Befolkningen vokser,

I Kolding Kommune har man vedtaget en design-baseret

antallet af studerende stiger, erhvervsudviklingen er positiv

vision for byen – en vision, der understøtter den virketrang og

og befolkningstilvæksten er i stigning. Det ser ud til, at Dan-

de tiltag, der bogstavelig talt bobler i Design City.

mark er ved at dele sig i to store erhvervsregioner – Hovedstadsområdet og Den Østjyske Metropol.

”Design som begreb har foldet sig ud og skal ikke kun

Thomsen og tilføjer:
”Viden er fremtidens råstof, og talenterne er det, virksomhederne kæmper om – og det er de to ting, vi forsøger

forstås som fysiske produkter og æstetik. Det er i høj grad

at samle her i Kolding. Jo tættere man kan komme på den

også et strategisk parameter i udviklingen af et byudvik-

forskning, som universitetet repræsenterer, jo bedre – og vi

private byudviklingsprojekt Design City. Her er der fokus på

lingsprojekt. Vi fokuserer på design som proces,” siger

er rigtig tæt på meget af den.”

innovation, design, forskning og samspillet mellem uddan-

designchef og udvikler i Design City, Tina Thomsen.

Midt i det østjyske brændpunkt ligger Kolding og det

nelse og erhverv – og der er meget højt til loftet.
”Historisk set har Trekantsområdet altid været et

Hun fortæller, at det er en langsigtet udvikling, der er i

Fremtidens brugere vil bestemme selv

gang, og at det giver nogle spændende offentlige og private

Alt i Design City er nybyggeri, og dermed er virksomheder-

vækstområde. Her ligger store virksomheder, der har brug

samarbejder. Design City ønsker at facilitere det tilfældige

ne i tæt dialog med bygherren, når det kommer til indret-

for samspil med omverdenen. Virksomheder, som kan se

møde, hvor nye kontakter, idéer og virksomheder bliver

ning og ønsker til lokalområdet.

fordelen af at være en del af det kreative spændingsfelt

skabt. De vil ikke bare dele adresse, de vil dele viden.

med uddannelsesinstitutionerne,” siger direktør Thomas
Nielsen, der ser vækstmiljøet, som Design City og Kolding
Kommune er ved at skabe, som en helt unik gevinst for
virksomhedernes produkter og forretning.
For ham er det væsentligt at få den fremtidige bruger

”Vi er i en proces, hvor man analyserer behovet, inddrager interessenterne og tænker holistisk,” siger hun.

Samarbejde med
uddannelsesinstitutionerne

”Det er ofte ganske simple ønsker, der gør hverdagen
nemmere for den enkelte virksomhed. Ønsker, som vi ikke
ville have tænkt på at tage hensyn til, hvis vi ikke havde
spurgt. Det kan være alt lige fra infoskærme i indgangspartierne, dele-bil-ordninger eller en fællesordning om levering
af take-away aftensmad” siger udlejningschef Susanne Blix

med ind i udviklingsprocessen fra begyndelsen, og derfor

Design City vil skabe sammenhæng, bidrage til at inte-

får de enkelte aktører allerede tidligt i forløbet mulighed for

grere den seneste forskning med innovationsbehovet i

at være medbestemmende ved indretningen. Både når det

virksomhederne og styrke talentudviklingen, så virk-

omdrejningspunktet for virksomhederne. De har gjort sig

gælder bygningen og de ekstra tillæg, der skal være der af

somhederne er sikret de bedste og mest kvalificerede

nogle tanker om både bygning og indretning, men især også

hensyn til dens brugere.

medarbejdere. Det handler om udveksling af viden på

om, hvad netværket i og omkring bygningen kan tilføre.”

”Vi skiller os ud ved at ligge der, hvor vi gør, og vi

tværs af organisationer og fagligheder og at skabe et

og tilføjer:
”Det er fleksibilitet, fælleskab og vidensdeling, der er

Susanne Blix er glad for den dynamiske og positive

arbejder meget aktivt på at sikre, at Design City bliver en

miljø, hvor rammerne og faciliteterne er i verdensklasse.

udvikling, som området er midt i, og understreger, at hun

dynamisk del af byen, udviklingen og innovationen. Det er

I den forbindelse skader det ikke at ligge lige ved siden af

og hendes kollegaer gør meget ud af idéudvekslingen

derfor vigtigt for os at lytte og lære af de folk, der skal bo

Syddansk Universitet og Designskolen Kolding, samtidig

med virksomhederne. Det drejer sig om at skabe vækst

her ” siger han.

med at HF, VUC, University College Syd og International

gennem dialog og samarbejde, så området bliver ved med

Business Academy også er på vej.

at tiltrække virksomheder med lyst til innovation, vækst og

Design skal drive væksten

”Vi har alle muligheder, idet Design City er centralt

Danmark skal leve af innovation og driftighed, og det

placeret midt i smørhullet af viden og kreativitet. Som virk-

kommer stærkt til udtryk i Trekantområdets og Region Syd-

somhed kan du bogstavelig talt gå ind til naboen og møde

danmarks satsning på design som vækstdriver.

et andet miljø. Du kan trække på forskere og studerende

NY JYSK MILLIONBY PÅ VEJ
Konturerne af en ny dansk millionby er ved at blive tegnet langs den
jyske motorvej E45, og dermed er Danmark ved at dele sig i to store
erhvervsregioner – en i øst og en i vest.
Arkitektskolen i Aarhus, Naturstyrelsen og flere fremtids-

at vokse sammen til et funktionelt bynetværk. Et netværk

forskere har i den seneste tid sat fokus på den udvikling,

præget af korte mødedistancer, øget samarbejde, kraftig

der er ved at ske i de 17 kommuner, der stort set alle ligger

erhvervs- og befolkningsudvikling samt en stærk opgrade-

langs med motorvej E45. Området strækker sig fra Randers

ring af arbejdsstyrkens kvalifikationer.

i Nord til Kolding i syd og dækker over 22,3 procent af Danmarks befolkning.
Forskerne peger på, at Danmark er ved at dele sig i
to store erhvervsregioner – Hovedstadsområdet og den

Ifølge en af rapporterne har befolkningstilvæksten i
Østjylland været på 9 procent i perioden 1993-2007 – hvilket både ligger over landsgennemsnittet på 5 procent og
over befolkningstilvæksten i hovedstadsregionen.

Østjyske Metropol, hvor de 17 kommuner langsomt er ved
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og være i direkte kontakt med den nyeste viden,” siger Tina
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samarbejde.
”Design City er ikke længere bare en vision, vi er i fuld
gang,” siger hun.

SELSKABETS NAVN: DESIGN CITY VEST A/S
Selskabets ejer

Bjert Invest A/S (80 procent) og
Daugaard Pedersen A/S (20 procent)

Stiftelsesår

2007

Website

www.designcitykolding.dk

”Vi skiller os ud ved at ligge der, hvor vi gør, og vi arbejder meget aktivt
på at sikre, at Design City bliver en dynamisk del af byen, udviklingen
og innovationen. Det er derfor vigtigt for os at lytte og lære af de folk, der
skal bo her ,” siger Design Citys direktør Thomas Nielsen.
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”Vi kan se, at flere af de store revisionshuse vælger de mindre og
mellemstore kunder fra. Det gør vi ikke. Tværtimod. Vi fokuserer
netop på de særlige problemstillinger, der knytter sig til driften af en
mindre eller mellemstor virksomhed,” siger administrerende direktør
Bo Langmann.
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SELSKABETS NAVN INFOREVISION A/S, STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB
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Hovedkontor

Søborg

Stiftelsesår

1986

Antal ansatte

95, heraf 15 partnere

Antal kunder

1600

Seneste resultat/år

5 mio kroner/2012

Omsætning

78 mio kroner/2012

Egenkapital

8 mio. kroner/2012

Website

www.inforevision.dk
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FRA REVISIONSFIRMA
TIL KONSULENTHUS
MERE END REVISION
inforevision begyndte som et traditionelt revisionsfirma for 27 år siden. I dag
er de klassiske ydelser suppleret med specialistfunktioner, og inforevision
har udviklet sig til et konsulenthus i vækst. Kernen er stadig den nære
kundekontakt og høje faglighed i et uformelt miljø
Når man træder ind ad døren hos inforevision i Søborg, er det tydeligt, at virksomheden er en del af en branche i forandring. Her er
fokus ikke længere kun rettet mod ydelser som revision, regnskab
og skat.
”I dag beskæftiger vi os med meget mere end tal. Kunderne
efterspørger i stigende grad specialistfunktioner og personlig ekspertrådgivning - alt sammen grundelementer i det konsulenthus,
inforevision er i dag,” siger partner og administrerende direktør Bo
Langmann.

”Vi oplever, at inforevision har højt specialiserede
rådgivere, som er i stand til at bistå i mange
forskellige forretningsprocesser. Her er langt til de
støvede revisorer bøjet over regnskaber og skat, vi
kender fra gamle dage. inforevision er et moderne
konsulenthus med mange forskellige ekspertiser.”

Fokus på mindre og mellemstore kunder

- Administrerende direktør Morten Lodberg Petersen, ApodanNordic A/S

”Vi kan se, at flere af de store revisionshuse vælger de mindre og
mellemstore kunder fra. Det gør vi ikke. Tværtimod. Vi fokuserer
netop på de særlige problemstillinger, der knytter sig til driften
af en mindre eller mellemstor virksomhed – det er vores niche og
vores ekspertise,” siger Bo Langmann.
inforevision tæller knap 100 medarbejdere, heraf 15 partnere, og

Hun har i årevis arbejdet med læring og menneskelig udvikling –

udover tre revisionsafdelinger rummer huset en skatteafdeling, en

først som lærer og senere som karrierecoach – og hun er overbevist

erhvervsserviceafdeling, en it-afdeling og en afdeling, der ude-

om, at kulturen i inforevision har meget af æren for, hvor virksom-

lukkende har med køb og salg af virksomheder at gøre, herunder

heden er i dag.

salgsmodning.

”Vi har en flad organisationsstruktur med korte kommandoveje,

Bo Langmann fortæller, at specialiseringen højner vidensniveau-

der er præget af faglighed, samarbejde, uhøjtidelighed og gensidig

et og skaber sikkerhed og tryghed blandt kunderne. Det er særligt

respekt. Vi er over for hinanden, som vi er over for vores kunder:

vigtigt for de mange virksomheder, der i dag har brug for en spar-

Ærlige, ligetil og nede på jorden, og når vi spørger såvel kunder som

ringspartner, som forstår deres unikke situation i markedet, og som

medarbejdere, er det noget, de sætter stor pris på. Du kan kalde det

er lige ved hånden, når man skal bruge svar på en problemstilling.

walk-the-talk i højeste potens, og det er med til at gøre vores virk-

Vækst med mennesket i centrum

somhed til noget særligt,” siger Betinna Sidor Rasch.

inforevision blev grundlagt i 1986, og siden har virksomheden

Fornyelse og udvikling

oplevet en organisk vækst på gennemsnitligt 10 procent om året.

Hvert år ansætter inforevision syv unge trainees, der dermed tager

Omdrejningspunktet har hele vejen været en indgående interesse

hul på en 10-årig uddannelse som statsautoriserede revisorer. En

for kundens forretning.

krævende uddannelse, der byder på masser af faglige udfordringer,

Ifølge Bo Langmann arbejder inforevision ud fra en helhedsvinkel, der inddrager den personlige sfære. En metode, der især passer
godt til det segment af virksomheder, de beskæftiger sig med.
”Vi forsøger at se ud over virksomheden, tage et kig på ejeren

alsidighed, kundekontakt og et kollegialt fællesskab ud over det
sædvanlige.
”De unge tilfører os energi, og vi ser deres uddannelse som en
investering i dygtige medarbejdere, der er med til at forny og udvik-

og forholde os til, hvordan den personlige økonomi og fremtid ser

le virksomheden, og som kan føre vores særlige samarbejdskultur

ud. Vi får talt om virksomhedens udvikling og alt muligt andet, som

videre,” siger Betinna Sidor Rasch.

ikke nødvendigvis har med økonomi at gøre, og det gør vi, fordi vi

Og det ser ud til at virke. En stor del af medarbejderne i infore-

som revisorer også arbejder med tryghed. Vi vil gerne så tæt på kun-

vision er nemlig begyndt deres karriere som trainees eller elever i

den, at de bruger os til andet end regnskab,” siger han og understre-

virksomheden.

ger, at bliver man først kundens fortrolige rådgiver, så er der også
skabt grundlag for en langvarig og givende relation.
”Langvarige relationer kræver et stærkt engagement, en høj fag-

”Der er ingen tvivl om, at vi er afhængige af vores dygtige og
kompetente medarbejdere, og derfor er vi tidligt ude på handelsskolerne for at plukke de bedste,” siger Bo Langmann.

lig kvalitet, og at vi er proaktive. Vi skal hele tiden forny og udvikle

FAKTA

os, så vi kan sætte os ind i kundens virkelighed og matche de behov,
kunden har. Det er vitalt i en foranderlig og konkurrencepræget
verden,” siger Bo Langmann.

FRA REVISIONSFIRMA TIL KONSULENTHUS
I de seneste 27 år har inforevision oplevet en organisk vækst

Kulturen er noget særligt
Også indadtil i inforevision er de menneskelige relationer i centrum.
”Vi vil gerne have medarbejdere, der er hele mennesker. De skal
kunne tale med kunderne om mere end revision, og derfor lægger vi
vægt på muligheden for at udvikle sig fagligt og socialt på arbejdspladsen, og at der er plads til et liv ved siden af jobbet,” siger Betin-

på gennemsnitlig 10 procent om året og er gået fra at være et
traditionelt revisionsfirma med revision, regnskab og skat til et
konsulenthus med de samme arbejdsområder, men med en række specialister ansat. inforevision ejer i dag datter virksomheden
infoit og er specialiseret indenfor køb og salg af virksomheder,
ERP systemer, Business Intelligence løsninger, IT-Hosting, Microsoft Dynamics og Erhver vs- og interimser vice.

na Sidor Rasch, der er HR- og administrationschef i inforevision.
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INNOVATIONSFABRIKK
NÅR VÆGGENE SIGER MERE END GORI
De skæve tanker og grænseoverskridende handlinger er en fast del af hverdagen hos IBC. Måske er
det derfor, de har til huse i en re-designet GORI-fabrik, og at deres direktør både står bag de 35-årige
rammer og deres innovative indhold
Der oser af innovation og lyst til at lære, når man træder ind
gennem dørene til International Business College i Kolding. Institutionen er en af Danmarks helt store aktører på
uddannelsesområdet og i takt med, at man tager det 12.000
kvadratmeter rum til sig, bliver det klart, at IBC ikke er som
alle andre.
Langsomt absorberer øjnene det faktum, at der ingen
vægge er i rummet, at blikket kan vandre ubrudt fra sofagrupper til badmintonbaner, fra farvestrålende kunst til
volierer med kvidrende fugle.
Bygningen er 35 år gammel, oprindelig opført som en
fabrik til træbeskyttelsesfirmaet GORI – og danner i dag rammen om læring, grænseoverskridende adfærd og konstruktiv
usikkerhed, som IBC selv kalder det.
”Det er en værdi at være grænseoverskridende – at prøve
nye veje og hele tiden kaste sig ud i noget nyt. IBC er en
fabrik, ikke en skole. Rammerne er innovative, og det skal
indholdet også være. Her kommer du ind og laver noget
konkret, som du får med hjem og kan bruge i din hverdag”,
siger Jørgen Houmann, der i dag er administrerende direktør
for IBC og engang var det samme for GORI.

Gør det abstrakte håndgribeligt
”Vi vil gerne være en træningsbane, en innovationsfabrik.
Det er ikke kun for at få fine beviser eller eksaminer, at du
går her. Det er for at blive bedre gennem træning” siger Jørgen Houmann og understreger, at det sidste nye i al læring
er, at man skal kunne materialisere sine tanker, gøre dem
håndgribelige og synlige i den fysiske verden.
På den måde er der flere i virksomheden, der forstår,
hvad ledelsen vil, og hvor de skal gå hen. Det bliver nemmere at indgå i en dialog på tværs af hierarkier, og der kommer
ofte skjult viden op til overfladen.
”I dag skal man kunne lave sin strategi eller sit værdi
grundlag i et 3D-print eller legoklodser, og det er vi slet ikke
vant til. Vi kommer ud af vores ’comfort zone’, når vi bliver
bedt om at gøre vores tanker håndgribelige, men det er der,
vi lærer nyt og bliver nysgerrige efter mere,” siger han.

Fælles viden holder længere
IBC er en af Danmarks store merkantile uddannelsesinstitutioner – og er blandt de få, der som totalleverandør laver

UDDANNELSE FOR ENHVER SMAG

FAKTA

IBC udbyder stort set alle former for efteruddannelse inden for
det merkantile område. Dette omfatter blandt andet ledelse &
HR, it & økonomi, projektledelse, lean, marketing, web & kommunikation, salg, relationer & kundeser vice, kultur & sprog samt
organisationsudvikling & innovative processer. Under visningen
foregår på mange forskellige måder for eksempel via e-learning,
webinar, blended learning og on-site.
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EN

FAKTA

VÆRDIER

På IBC er det vores mission hele tiden at være et bedre sted at
lære. Alle vores værdier tager afsæt i denne mission:
• At være grænseoverskridende
• 	At udvise konstruktiv usikkerhed
• At udvise humoristisk storsind
• At have frihed under ansvar
• At udvise flid og sparsomhed
• At opleve trivsel og arbejdsglæde

rigtig efteruddannelse for erhvervslivet. På landsplan går

Det abstrakte bliver gjort håndgribeligt i IBCs prototypeværksted, hvor
der er adgang til den nyeste teknologi inden for 3D-print, laser og it. Her
får kursister og undervisere mulighed for at se deres værdier og strategi i
fysisk form. Eksempelvis i 3D-print eller legoklodser.

der cirka 35.000 mennesker gennem institutionens kursuscentre. Siden 1991 er IBCs samlede omsætning vokset
med et trecifret millionbeløb, mens dens medarbejderstab er seksdoblet.
”Det går hurtigere og hurtigere med forandringerne
– digitalisering, automatisering, markedssituationen,
forretningskoncepterne. Der er brug for disse ændringer, og derfor er det vigtigt at lære noget sammen. Det
holistiske livssyn er utroligt vigtigt i en virksomhed, når
verden bevæger sig, som den gør,” siger Jørgen Houmann.
Efter hans mening skal innovationen og ’design
thinking’ ind i efteruddannelsen, og der skal fokuseres på
fællesskab og læring med længere holdbarhed. Virksomhederne skal sikre sig, at deres medarbejdere holder fast i den
nye viden – også når kurset er slut.
”Send ikke enkelte af dine medarbejdere på et bestemt kursus – send hele afdelingen eller hele virksomheden af sted. Så er der meget større chance for, at nye
ideer og strategier bliver gennemført, når de kommer
hjem. Man inspirerer hinanden og holder fast i den nye
viden,” siger han.

I 2013 blev IBC
nomineret til en
pris ved World
Architecture Festival
i Singapore – den, der
i folkemunde bliver
kaldt ’Arkitekturens
Oscar’. IBC var
med i kategorien
Kreativt Genbrug
(”Creative re-use for
an INSIDE award”)
og blev nummer to
i finalen. Årsagen
til nomineringen
var den innovative
forvandling af GORI
fabrikken til et moderne
uddannelsesunivers,
som John Lassen fra
arkitektfirmaet Schmidt
Hammer Lassen har
stået for.

SELSKABETS NAVN: IBC                 
Selskabets ejer:

Selvejende uddannelsesinstitution
under Undervisningsministeriet                                           

Stiftelsesår:     	

1888    

Antal ansatte:

500                                     

Antal kunder:

40.000 (4.400 årselever)                                 

Seneste resultat/år:

8 mio kr    

Omsætning:

350 mio kr                           

Egenkapital:

280 mio kr                           

Website:

www.Ibckurser.dk
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”HISTORISK ARNESTED
FOR FREMTIDENS
STJERNER”
I mere end 80 år har Gentofte Sportsrideskole set tiderne skifte. Den har været
populær blandt ridefolket, har fostret store stjerner og været feteret blandt både
kendte og kongelige. Nu bliver den ført tilbage til tidligere tiders storhed

SELSKABETS NAVN: GEK - SPORTSRIDESKOLEN

Klokken er 7 om morgenen, og de stille villaveje i Gentof-

vi kan afholde distriktsstævner, fjerne de glatte brosten,

hækkene og fuglene først lige vågnet op. Pludselig drejer

forbedre kloakkerne og i det hele taget forbedre og forskøn-

en bil rundt om hjørnet og ind på ’Sportens’ parkerings-

ne stedet,” siger han og glæder sig på vegne af de cirka 500

plads. En lille pige og hendes mor har taget vinterfrak-

medlemmer, der har deres regelmæssige gang på arealerne.

kerne ud over nattøjet, har stukket fødderne i et par
forede støvler og er nu på vej ind i Sportsrideskolens

Kulturarv med historiske rødder

stald. Det er mandag morgen, og familiens hest skal på

Sportsrideskolen var det første moderne ridecenter med to

fold, før dagen begynder.

store ridehuse (20 x 48 meter) og en rotunde. Det blev byg-

”Vi er glade for at ligge midt i byen, så det er nemt for
børnene at komme her og tage sig af deres heste. Sportsrideskolen vil gerne være med til at udvikle et aktivt byliv, og

16

”Vi skal genopbygge staldene, bygge ridehuset større så

te ligger øde hen. Husene er mørke, sneen skovlet ind i

get af fabrikant Chas Otzen i 1932, og området emmede i
mange år af professionelle ridefolk, kendisser og kongelige.
”Vi råder over en enestående bygning med flotte væg-

vi har altid været et fantastisk vigtigt sted rent sportsligt,”

malerier og en hel unik beliggenhed. Det er en kulturarv

siger formand Klaus Harder, der ser frem til en omfattende

med historiske rødder, og så er det et fantastisk arnested

ombygning, der skal give de historiske rammer mere liv og

for at udvikle fremtidens stjerner,” siger Klaus Harder, der

konkurrencekraft.

håber på, at byggeriet snart kan gå i gang.
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Selskabets ejer

GEK

Stiftelsesår

1932

Antal ansatte

15  

Antal kunder

540

Seneste resultat/år

294.249   (2012)

Omsætning

7.560.815

Egenkapital

42.411

Website

www.gek.dk

Det koster 30 millioner at føre
Sportsrideskolen tilbage til fordums
storhedstid og udvide ridebanen til
stævnestørrelse. Vi har allerede modtaget
en foreløbig tilkendegivelse om betydelig
støtte – og skal nu i gang med at søge
fonde for det resterende beløb.
Klaus Harder, formand.

FAKTA

KØ OP AD
MALTEGÅRDSVEJ
Da Sportsrideskolen åbnede i begyndelsen af 1930’erne varede det ikke
længe før det vrimlede med professionelle ridefolk og beridere. Med sin
placering på en stille villavej kun 9
kilometer fra Københavns Rådhusplads
var der masser af mulighed for god service og hesteglade gæster. Det var da
også her Kong Christian 10, Dronning
Alexandrine (senere Dronning Ingrid)
og prinsesse Benedikte kom for at se

Gentofte Sportsrideskole arbejder sammen
med Sportsrideklubben, der blandt andet
står bag Hubertusjagten og Springstævnet i
Bernstorffparken. Når byggeriet står færdigt
i 2016, er det meningen, at de to skal indgå
i et samarbejde om at lave store indendørs
Grandprixstævner i det nye ridehus.

opvisninger og stævner.
’Sporten’, som rideskolen også kaldes,
var så populær, at dens gæster forudbestilte billetter lang tid i for vejen. De
ville ikke risikere at skulle stå i den
kø, der ofte snoede sig langt op ad
Maltegårdsvej.

På kun 15 år er Prime Cargo gået fra at være en lille iværksætter til en international
spiller med medarbejdere i både Kina, Hongkong og Vietnam. Succesen består i at tilbyde
lagerplads og logistikstyring til specialiserede virksomheder – og at sætte en ære i at lave
unikke produkter efter behov.

EN STILLE
SPEDITØR PÅ
MARKEDET
”Den der lever stille, lever godt”. Sådan begyndte

Logistik er en global ting

eventyret for speditionsvirksomheden Prime Cargo,

Forretningen og de innovative løsninger som Prime

da den i 1998 begyndte at kigge mod øst. Uden de

Cargo leverer går nu så strygende, at de inden for kort

store armbevægelser og med jysk ro supplerede den

tid åbner et tilsvarende logistikcenter i Europa. De

sig langsomt sine sø- og luftaktiviteter med lager- og

vil tættere på det voksende marked og have del i de

logistikløsninger – og dermed var skridtet mod ver-

kunder, der ligger uden for Danmarks grænser.

dens vækstmarkeder taget. Det begyndte med 4.000

”Mange ser Kina som et produktionsland, men

kvadratmeter hyldeplads – i dag er der 80.000 kvadrat-

det er altså også blevet et afsætningsland. Kineserne

meter fyldt med hylder, transportbånd og robotarme,

har fået flere penge mellem hænderne, og nu vil de

der skubber varer ud og ind.

gerne have kvalitetsprodukter,” siger Morten Høgsberg

”Vi lever et forholdsvist anonymt liv – og det gør
vi af strategiske årsager. Vi ønsker, at vores kunder er

Nielsen.
I løbet af de seneste 15 år har han og kollegaerne i

bevidste om de løsninger, vi kan tilbyde dem – bred-

speditionsbranchen oplevet en stigning i transporten

den behøver egentlig ikke vide det, det er ikke dem,

til Kina, og i dag sender de daglige forsendelser af

der er vores målgruppe,” siger Prime Cargos direktør

sted til Riget i Midten.

Morten Høgsberg Nielsen, der er 35 år gammel og
uddannet speditør.

Julemandens værksted – året rundt
Han fortæller, at det stille liv, og den måde Prime
Cargo har valgt at løse sine kunders logistikudfordringer på, gør det muligt at skabe et unikt produkt til en
specifik kunde.
”Hvis vi gik ud med en bred markedsløsning, så
ville vores kunder få et standardprodukt, en hyldevare. Og det ønsker vi ikke. Vi tror på, at det stadig er
muligt at være en nichevirksomhed, og vi har ikke
ambitioner om at være de største,” siger han.
På mange måder ligner de store lagerhaller hos
Prime Cargo en scene fra julemandens værksted.
Eneste forskel er, at her arbejder de året rundt og ikke
kun til lyden af bjældeklang og salmer.
”For os er det underordnet, om du arbejder med
hele kartoner eller enkelte styk – vi kan forædle varen, som kunden ønsker det. Vi sætter klistermærker

SELSKABETS NAVN

PRIME CARGO A/S       

på, imprægnerer, stryger, presser, pakker ind og skri-

Selskabets ejer

8 ejere af virksomheden
- privatejet

Stiftelsesår
Antal ansatte
Antal kunder
Seneste resultat/år
Omsætning
Egenkapital
Website

1998
+500
+500
8.376 (2012/13)
394.103 (netto)
47.867
www.primecargo.dk

ver til og fra kort. Vi er nede og røre ved hver enkelt
pakke, og vi sætter en ære i at fjerne den byrde, som
logistikken kan være,” siger Morten Høgsberg Nielsen
og tilføjer, at Prime Cargo også har et fotocenter, der
kan tage billeder af varen til kunden:
”Det gælder om at få varen til salg så hurtigt som
muligt. Når den kommer hjem fra Fjernøsten og skal
sættes på en hjemmeside, så tager vi et billede af
den og sender billedet ud til kunden. 24 timer efter
at varen er på vores lager, er hjemmesiden klar til at
sælge den”.

18
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”Logistik er en global ting, og det behøver ikke ligge
lige rundt om hjørnet. Det skal ligge der i verden, hvor
løsningerne findes, og hvor kunderne er. Vi ligger i Kolding,
men vi ligger også i Hong Kong, Kina og Vietnam,” siger
Morten Høgsberg Nielsen.
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DRONER

DRENGEDRØMMEN
BLIVER KOMMERCIEL
Den vejer under et kilo, kan flyve, programmeres og fjernstyres. Og så er
den billig i drift og i stand til at levere et hurtigt overblik i både foto og 3D.
Det er ikke mærkeligt, at dronen er kommet for blive – og at
enhver dreng eller landmåler drømmer om at eje en

20
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”Efter stormen ’Bodil’ fløj vi over Hylling
Ris ved Skibby og leverede informationer til
beredskabet, der så kunne få et overblik over,
hvordan det så ud. Det er der, droner virkelig
giver mening. Når man har brug for et her og nu
billede på en bestemt lokation,” siger Jesper Falk.

Hænderne holder fast om vingerne på det

har givet dem mulighed for at udvide den

lille aerodynamiske dronefly, mens håndfla-

erhvervsmæssige kortlægning markant.

derne registrerer flamingoens ru overflade
gelser starter motoren, og luften fyldes af

Optimering af
ingeniørprocesser

en hidsig maskinlyd, der gradvist tager til,

COWI råder over tre droner og seks dronepi-

før hænderne giver slip, og dronen letter.

loter, der geografisk set er spredt over hele

Den flyver opad og forsvinder langsomt i

Danmark. De løser blandt andet opgaver

horisonten.

for Vejdirektoratet, Banedanmark, Natur

og kompakte form. Tre hurtige rystebevæ-

”Den der følelse af at sende en drone af

styrelsen og et stigende antal kommuner og

sted, se den gå til vejrs og finde ind på sin

private virksomheder. Alle sammen kunder,

’flight line’, det er helt fantastisk. Jeg tror, at

der kan se fordelen ved at bruge droner til

alle drenge ville synes, at det var sjovt at få

kortlægning af områder op til 15 – 20 km2

lov til at flyve med sådan en,” siger Jesper

fra luften.

Falk, der er sektionsleder for Landmåling

”Dronerne bliver tit brugt i starten af

hos COWI og ansvarlig for koncernens

et projekt, når der er brug for et projekte-

droneforretning.

ringsgrundlag. Vi bliver typisk kontaktet af

Landmålingen er gået i luften

vej-, miljø- og bygningsfolk, der gerne vil
have kortlagt et område. Dronerne er blevet

En forretning, der har taget fart og er blevet

et værktøj, der kan optimere de forskellige

et væsentligt udviklingsområde på knap

ingeniørprocesser,” siger Jesper Falk, der

halvandet år. Siden de første forsigtige

selv er uddannet landinspektør og derfor

tests i efteråret 2012 er COWI nu blandt de

sagtens kan se den tidsbesparende faktor,

første til at bruge droner til landmåling i

som dronen udgør.

Danmark – og en del af Top 5 i Europa, når

”Som landinspektør med landmå-

det kommer til udbredelsen af droner til

lingsbaggrund gik jeg tidligere rundt på

kommerciel brug.

sandbunkerne i en grusgrav og målte op.

”Vi så lynhurtigt, at der var et kæmpepo-

I dronen har vi lige pludselig et værktøj,

tentiale i de her dronefly. Du kan se detaljer

der gør, at vi kan få et overblik fra luften og

af en grad, som man end ikke kan se på

levere et produkt med en helt anden ha-

Google Earth – og man kan både lave ter-

stighed. Det er normalt at kunne indsamle

rænmodeller i 3D og knivskarpe oversigts-

1.000 punkter på en dags arbejde – med en

billeder. Det er helt vildt. Folk bliver meget

drone kan du indsamle ti millioner punkter

overraskede over, hvor godt et billede, den

på en halv time,” siger han og fortæller, at

lille drone kan levere,” siger Jesper Falk.

COWI netop har bestilt en fjerde drone.

COWI var blandt de første til at bruge

En drone, der vejer fire kilo, har længere

droner til landmåling i Danmark, og lige-

flyvetid og kan operere under mere kræven-

ledes blandt de første til at få tilladelse af

de vejrforhold end dem, de allerede har.

Trafikstyrelsen til at flyve med dem. Det

SELSKABETS NAVN: COWI A/S              
Selskabets ejer:
Stiftelsesår 	
Antal ansatte
Antal kunder
Seneste resultat/år

Omsætning
Egenkapital 	
Website       	

COWI Holding                    
1933                           
6.089 (2012)                                  
1.800                                     
-174 mill. kr /2012 - efter
ekstraordinær hensættelse
på -238 mill.kr.
5.117 mill kr.                         
749 mill. kr (2012)                          
www.cowi.dk
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TYSKE VÆRKSTEDSPRISER:

KNALDGODE TIL EN LAV PRIS
Hos Skorstensgaard.dk oplever du et højt fagligt niveau, service i topklasse og
priser på op til halv pris af, hvad du kan få på et mærkeværksted. Og har du
fundet et godt tilbud i Tyskland, så bliver det matchet

”Vi er et supergodt alternativ til mærke-

råd til at købe de dyre biler, og vi syntes ikke,

værkstederne – vi er 20-50 procent billigere

at det var i orden, at almindelige kunder ikke

medarbejdere og gode leverandører. Min

og laver arbejde af samme kvalitet,” siger

oplevede det samme,” siger Martin Skorstens-

bror og jeg har været gode til at udnytte

Anders Skorstensgaard, der garanterer, at

gaard.

finanskrisen og har fået gode aftaler i hus

hans kunder beholder fabriksgarantien

– det har alt sammen betydet, at vi kan

på deres bil efter et besøg hos ham – også

originale Bosch reservedele og har det nyeste

gøre det ekstra godt for vores kunder,” siger

selvom bilen er helt ny.

udstyr fra Bosch til diagnose og fejlsøgning på

Anders Skorstensgaard, der tilføjer, at det

alle bilmærker.

måske kan lyde for godt til at være sandt,

For godt fire år siden besluttede han og
hans bror Martin sig for at udvikle et kon-

I dag har det vist sig, at brødrenes drøm

cept, der matchede mærkeværkstedernes

om at bygge et værksted op, der var lige så

høje service og dygtige arbejde – samtidig

billigt som et i Tyskland – og stadig holdt den

med, at det ikke gav økonomiske tømmer-

samme kvalitet og samme servicegrad som et

mænd, når bilejeren skulle køre sin repare-

stort, dyrt mærkeværksted – er lykkedes.

rede bil hjem.

God kundeservice giver vækst

22

Han tilføjer, at værkstedet bruger de

”Vi har lave omkostninger, effektive

I løbet af sin blot 4-årige levetid har
Skorstensgaard.dk opnået en kundedatabase på 10.000, åbnet fire forskellige værkste-

”Tilsammen har min bror og jeg erfaring fra

der og er nu til stede på både Fyn, Sjælland

både Opel, Peugeot, BMW og Mercedes. Vi

og i Jylland. De har 61 medarbejdere og er

har lært at give den samme høje service, som

overbeviste om, at de har fundet et forret-

mærkeværkstederne giver de kunder, der har

ningskoncept, der holder.

men så må det opleves.

SELSKABETS NAVN: SKORSTENSGAARD.DK
Selskabets ejer(e)
Stiftelsesår
Antal ansatte
Antal kunder 	
Seneste resultat/år
Omsætning 	
Egenkapital
Website
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Anders og Martin Skorstengaard
2009
61
6060
t.kr. 1.390 (2012)
t.kr. 56.994 (2012)
t.kr. 2.794 (31.12.2012)
www.skorstensgaard.dk

Hos Skorstensgaard.dk ligner værkstedet ikke et dollargrin,
som det gør hos mange mærkeværksteder. Der er pænt og
funktionelt, fokus på kvaliteten og hold i prisen. Brødrene
Skorstensgaard bruger hver en krone på udvikling og opstart
af nye afdelinger – til kundernes bedste.
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FAKTA

ALT OM K/S PÅ EN AFTEN
Hvordan fungerer et K/S i praksis
med skattefordele og udlodninger? Hvad er min risiko? Hvad er
forskellen på investering i solanlæg
i forhold til vindmøller?
Kom til gratis seminar og blive klogere: På 2,5 timer får du et overblik

Hvis du tjener 700.000 kr. om året kunne du spare 106.000
kr. af din skat op ved investering i et K/S – fordi du opnår et
fradrag i din topskat, siger Jesper Sidenius.

26. marts 2014: København
15. april 2014: København
6. maj 2014: Aarhus
7. maj 2014: Esbjerg
21. maj 2014: København

fra de bedste eksperter indenfor
SKAT, finansiering og K/S – og
møder de førende udbydere.

Tilmeld dig via vores hjemmeside:
www.360wealth.dk/seminar

ROP

RUTCHEBANE
TURENE
L E V L I V E T M ED E T S T A B I LT C A S H F L O W
Mange højtlønnede har et unødigt presset
arbejdsliv, hvor udgifterne stiger i takt med
indtægterne, og der konstant er brug for flere
timer i døgnet. 360 Wealth hjælper Danmarks

er ikke
”Den største udfordring
at tjene pengene, men at
”
disponere dem effektivt!
Jesper Sidenius, ejer af 360

Wealth

højtlønnede med at skabe sig et stabilt cashflow
– og leve et liv uafhængigt af indtægten
Da IT-boblen brast ved årtusindskiftet,
besluttede Jesper Sidenius sig for at skifte

FAKTA

Det er vigtigt at planlægge
Efter Jesper Sidenius’ mening er det en

fra entreprenør i IT-branchen til investe-

FAKTA OM K/S

ring. Investering i ejendomme.

K/S er den foretrukne selskabsform

fremtid, og derfor har han gjort det til

Han red på bølgen, tjente godt med

god idé at planlægge sin opsparing og

til opsparing i sol, vind og ejendomme

360 Wealths kernekompetence at hjælpe

penge og oplevede så atter en gang, hvad

med skattefordel. Da du alene ind-

kunderne med at investere i vedvarende

det vil sige at blive ramt af udefrakom-

skyder din skattebesparelse betyder

energi. Med en skattefordel.

mende omstændigheder.

det, at du forøger din opsparing uden,

”Hvad der var et tocifret millionbeløb
blev pludselig igen til ingenting på grund
af krisen. Det gav ondt i maven, og det
er dér, jeg rent menneskeligt ser min
forretningsidé. Hvis jeg kan redde nogle

at det går ud over dit rådighedsbeløb. Betaler du topskat, har du her
muligheden for at opbygge en årlig
arbejdsfri indkomst, der gradvist gør
dig mindre afhængig af din løn.

siger han.
00’ernes dyre lærepenge havde nemlig

ge ud det ene år, så koster det. Planlægger
man, så kan man optimere, og derfor er
det en rigtig god ide at tænke over, hvornår man skal bruge sine penge,” siger han

mennesker fra at tage de samme ture,
som jeg har gjort, så vil jeg gerne det,”

”Når vi taler skat, så skal man planlægge. Hvis man skal have en masse pen-

og understreger, at K/S aldrig har været
Ved at opbygge en løbende indkomst,

sikrere, end det er nu, fordi krisen har

får Jesper Sidenius’ kunder nemlig grad-

synliggjort nogle af de svagheder, der var

vist friheden til at arbejde mindre, tage

tidligere.
”Der findes ikke nogen på markedet,

lært Jesper Sidenius noget vigtigt. Han var

det job, de brænder for, rive et halvt år ud

blevet opmærksom på, at en høj indtægt

af kalenderen til at rejse – eller andet, de

der gør det, som vi gør. Rigtig mange er

ikke nødvendigvis giver en følelse af et

går og drømmer om.

lidt famlende på det her område, fordi

sikkerhedsnet, og at mange slet ikke er

”Forholdet mellem SKAT, K/S og op-

det er så uigennemskueligt. Vi hjæl-

så rige, når det kommer til stykket. Det

sparing er min spidskompetence, og det

per ved at give point og analysere alle

skyldes, at udgifterne stiger i takt med, at

er der, jeg gør den største forskel. K/S-sel-

investeringsmulighederne. Vi rådgiver

vi tjener flere penge og derfor hele tiden

skabet er den foretrukne selskabsform til

om de kloge valg og gør det lettere at

er nødt til at løbe stærkere.

investering i sol og vind. Det er en opspa-

sammenligne de forskellige udbydere. Vi

ringsmulighed og ikke en skattemæssig

gør det komplicerede ukompliceret– og så

foranstaltning. Du kan spare sikkert op

beskytter vi folk mod rutchebaneturene,”

Det var disse erfaringer, Jesper Sidenius

med et uforandret rådighedsbeløb til din

siger Jesper Sidenius.

valgte at forvandle til en ny forretning i

familie, fordi sol og vind er konjunktu-

2007. 360 Wealth opstod i kølvandet på

ruafhængigt. Du får en skattefordel og

krisen, fordi han ikke kunne lade være

en fast afregningspris på grund af de

LÆS MERE HER: 360skat.dk/
hvad-er-et-ks

med at tænke, at tingene kunne skrues

politiske mål om et grønt energisystem,”

bedre sammen. At det måtte kunne lade

siger han.

Sikkerhedsnet i en krisetid

sig gøre at opbygge et tilbagevendende
cashflow, der var uafhængigt af lønnen.
”Min idé er inspireret af den ameri-

SELSKABETS NAVN: 360 WEALTH

kanske investor og forretningsmand Ro-

Selskabets ejer

bert Kiyosaki, der siger, at man skal foku-

Stiftelsesår

Jesper Sidenius
2007

sere på at skaffe sig en passiv indkomst,

Antal ansatte

5

så man altid har et stabilt cashflow. På

Antal kunder

+200

den måde slipper man ud af musehjulet,
oplever større frihed og mindre arbejds-

Seneste resultat/år
Omsætning

Overskud på 223.036 kroner i 2012
Ikke oplyst

pres,” siger Jesper Sidenius, der mener

Egenkapital

Ikke oplyst

at have fundet det sikkerhedsnet, som

Websites

www.360wealth.dk og www.360skat.dk

mange højtlønnede har brug for.
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”MAN SKAL IKKE
GØRE SOM ALLE
DE ANDRE”
Hos entreprenørvirksomheden JFE er direktøren ikke
bange for selv at tage fat, når behovet er der. Han
står bag sine medarbejdere og nyder at være en del
af et dynamisk hold, der leverer totalløsninger og
førsteklasses arbejde til kunderne

Da Johnny Pedersen købte den gamle fjern-

selv. Han og hans medarbejdere kan reagere

varmevirksomhed JFE i 2006, havde den 24

hurtigere, kan tilpasse sig nemmere, og kun-

år på bagen, en solid kundeportefølje og alle

den har kun ham at tale med. Alt det ser han

muligheder for at ekspandere. Den unge

som nøglen til virksomhedens succes.

smed og fjernvarmechef gik på med krum

”Vi kan det hele selv og er total entrepre-

hals og konkurrenceiver, og det varede ikke

nører. Vi har gravefolk, svejsere, muffefolk,

længe, før anstrengelserne gav pote.

vvs’ere – alt hvad der skal til for at lave en

”Der var 20 mennesker dengang, og vi er

fjernvarmeopgave fra A-Å. Vi kan udføre alle

45 i dag. Der er sket meget, og det er blevet

opgaver - lige fra skorstenen, der ryger på

en succes. Men det er ikke kommet af sig

taget, til det vand, der kommer ud af hanen,”

selv. Finanskrisen ramte et par år efter, at

siger han.

jeg havde købt JFE, og alligevel er vi vokset
– vi er på 24 timer i døgnet, og selvom jeg
i virkeligheden tror, at strategien er den
samme hos vores konkurrenter, så er det
alligevel noget andet. Vi får ført tingene ud
i livet,” siger han og tilføjer, at kunderne og
medarbejderne er omdrejningspunktet for
alt det, JFE laver.
”Folk undrer sig tit over, at vi har glade
medarbejdere, der smiler, selvom de arbejder
ude i minusgrader. Vi har en begejstring, og
jeg bilder mig ind, at det er fordi alle ved, at
de har en chef, der står bag ved – og at han
gerne hopper ned i hullet med lakskoene på,
hvis der er problemer,” siger han.

Fordel ved at være sin egen

SELSKABETS NAVN

JFE A/S

Johnny Pedersen har altid nydt godt af glade

Selskabets ejer

JPE Holding

kunder. Ligegyldig hvor han har været ansat,

Stiftelsesår

1983

er de fulgt med ham, og det samme skete, da

Antal ansatte

ca. 40-45  

han startede JFE.

Antal kunder

ca. 50

Seneste resultat/år

2013 / 5.2 mil.

os og vores arbejde. Jeg tror, det er fordi, jeg

Omsætning 	

50 mil.

hader kritik, og derfor altid leverer første-

Egenkapital

10 mil.

klasses arbejde. Det ved alle mine medar-

Website

www.jfe.dk

”Der er en stor tillid og respekt omkring

bejdere, og de ved også, at vi leverer arbejdet
med et smil – selvom vi måske har forregnet
os og givet en for lav pris,” siger han.
I det hele taget er Johnny Pedersen sit eget
brand. Han er i konkurrence med de store,
men ser det som en fordel kun at være sig
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”Folk undrer sig tit over, at vi har glade medarbejdere, der smiler, selvom
de arbejder ude i al slags uvejr. Vi har en begejstring, og jeg bilder mig
ind, at det er fordi alle ved, at de har en chef, der står bag og hjælper i
alle henseender,” siger direktør Johnny Pedersen.
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EN
INVESTERINGSREJSE
I GRØN ENERGI
Har du lyst til at arbejde med topskatten? Er du interesseret i at
investere i vedvarende energi, og ønsker du en stærk, men uafhængig
og seriøs investeringspartner? Så er Better Energy et godt bud

”Big is really not beautiful i denne branche – lille

investeringsoplevelse for dem,” siger Anders Nielsen

og uafhængig er meget, meget bedre”. Sådan lyder

og understreger, at denne måde at arbejde på giver

mantraet hos Better Energy, der nu har været på det

’repeat-business’ og ansporer kunderne til at blive

danske investeringsmarked for vedvarende energi i

hos Better Energy.

knap to år.
Klog på erfaringer fra tiden inden finanskrisen har

Siden virksomheden slog dørene op i 2012, har den
sammen med sine kunder investeret for over 150 mil-

virksomheden skåret fedtet fra, løsrevet sig fra volu-

lioner kroner i små og mellemstore energiprojekter,

mendrevne forpligtelser og udelukkende sat fokus på

den har indkøbt 15 solanlæg og en vindpark – og den

kerneprocesser og kundernes ve og vel. Det gælder

har været med til at skabe en mere bæredygtig planet.

om ikke at blive for omkostningstunge, og dermed
fokusere på at tjene penge ind til kunderne.
”Grunden til, at vi hele tiden kan levere gode

Nagelfast cashflow
”Når man investerer i vedvarende energi, opnår man

investeringer er, at vi er en lille uafhængig og fleksibel

et stabilt cashflow med stor forudsigelighed på både

virksomhed, der kan lade være med at investere, når

indtægts- og udgiftssiden. Det minder om infrastruk-

det ikke er opportunt. Vi kan tillade os den luksus

turinvesteringer og giver et stabilt afkast med en

at sige nej til en investering, fordi vi ikke har de der

rigtig god risikoafdækning” siger jurist og direktør

store overheads,” siger kundedirektør Anders Nielsen,

Rasmus Kjær.

der har været i den finansielle branche i 25 år.

God for planeten og god for
tegnebogen
Better Energy så dagens lys for knap to år siden og er

I de seneste fire år har han fokuseret på de investeringsmuligheder, der er i vedvarende energi, og
han mener, at markedet efterhånden er modent og
gennemsigtigt nok til seriøse investeringer.
”Ejendomme er kapitaltunge investeringer, og det

resultatet af et samarbejde mellem ejendomsfirmaet

har de traditionelle fossile energianlæg også været –

Procura Group og rådgivningsfirmaet Clean World

derfor har de været forbeholdt større investorer. Nu

Capital. De ønskede at samle kompetencerne og

er der nogle driftsaktiver i den vedvarende energi, der

knowhow’et fra de to organisationer og skabe en spe-

ikke har de samme krav til kapital, hvilket gør inve-

cialiseret, uafhængig virksomhed, der kunne levere

steringerne relevante for rigtig mange mennesker” si-

attraktive investeringer i vedvarende energi til danske

ger han og fortæller, at Better Energys anlæg allerede

investorer.

har kunnet give udlodninger til investorerne.

Baseret på et fundament af teknisk og administra-

”Det er ret usædvanligt og hænger selvfølgelig

tiv kompetence var formålet med Better Energy at

sammen med, at det er nogle gode køb, men det hæn-

skabe en omkostningseffektiv og markedsorienteret

ger også sammen med, at vi ikke har sat en masse

investeringsvirksomhed som alternativ til de store

transaktionsomkostninger på toppen,” siger han.

volumendrevne og indtægtsfikserede organisationer.
”Vi fokuserer på kunderne og det at skabe en god

SELSKABETS NAVN: 		BETTER ENERGY INVEST A/S
Selskabets ejere:

”Vi går så langt tilbage i værdikæden,
vi kan og er ofte selv bygherrer på
solanlæggene – men investorernes penge
skal ikke blandes sammen med vores eller
på nogen som helst form for byggerisiko.
Derfor står de på en advokatkonto indtil
alle forhold i prospektet er opfyldt,” siger
Anders Nielsen.

Mark Ødum, Rasmus Kjær,
Procura Group, Clean World Capital
Stiftelsesår:
2012
Antal ansatte: 		5
Antal kunder: 		150
Seneste resultat/år: 		3.564.000 / 2013
Omsætning: 		7.387.000
Egenkapital: 		4.056.000
Website:
www.betterenergy.dk
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PÅ TÆRSKLEN
TIL HOVEDSTADEN
OG RESTEN AF VERDEN

I det seneste år har København huset en
ny, ambitiøs og international spiller på
advokatmarkedet. Andersen Partners har i mange
år siddet tungt på erhvervsmarkedet i Jylland og på
Fyn – nu er de også til stede i hovedstaden

Siger du Andersen Partners til erhvervsvirksomheder i

havn, hvor det vil bygge et nyt kontor op organisk. Ideen

området syd for Århus, ved de godt, hvem du taler om. I

er at vækste markant med engagerede og kompetente

generationer har advokatfirmaet ydet forretningsmæssig

erhvervsadvokater, der kan styrke Andersen Partners med

og juridisk rådgivning til erhvervslivet fra hovedsædet i

deres gode og veludbyggede netværk.

Jylland. Nu har betydelige vækstambitioner bragt dem til
København.
”Vi vil gerne fortsat være et toneangivende advokat-

Erhvervsadvokater med udsyn
”Vi har simpelthen haft en flyvende start i hovedstaden.

kontor i Danmark og have flere internationale sager. Derfor

Vores navn og de personer, der står bag det, kan åbne døre.

har vi etableret os i København. Det kan godt være, at vores

Vi står for noget, som markedet efterspørger,” siger Nicolai

firma har et nyt navn og cvr-nummer, men der ligger årtiers

Thorsted, der også er partner i virksomheden.

erfaring i huset, og vi kan servicere klienter af enhver

Han er glad for Andersen Partners’ strategi omkring

karakter,” siger Jon Stefansson, der er partner i Andersen

etableringen i København og enig i de overvejelser, der

Partners.

ligger bag.

Fokus på klienternes behov

og med kontor i København bliver vi endnu stærkere på

Andersen Partners er kendt for at være et moderne og

markedet. Her vil vi kunne positionere os yderligere og

stærkt advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj

udbygge vores forretning – også internationalt,” siger han.

”Vi er det førende advokatfirma i Region Syddanmark,

kvalitet inden for alle juridiske områder. Det er etableret
af en erfaren partnerkreds med en fælles ambition om at
drive et moderne, kommercielt og internationalt orienteret
advokatfirma. Et firma med fokus på klienternes behov og
medarbejdernes udvikling.
”Vi hjælper med at starte virksomheden op, bistår den
undervejs, er ved dens side i gode og dårlige tider – og så
hjælper vi den selvfølgelig også, når det bliver tid til salg
eller generationsskifte,” siger Jon Stefansson.
Firmaet har udarbejdet en forretningsstrategi i Køben-

SELSKABETS NAVN:    ANDERSEN PARTNERS
ADVOKATPARTNERSELSKAB
Selskabets ejer:  		
Stiftelsesår 		
Antal ansatte  		
Antal kunder 		
Seneste resultat/år
Omsætning  		
Egenkapital    		
Website       		
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Partnerkreds
2013
100
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst          
Ikke oplyst
www.andersen-partners.dk

”Vi har fokus på at rådgive løsningsorienteret og
værdiskabende og helst på grundlag af et indgående
kendskab til klientens forhold og virksomhed,”
siger Jon Stefansson, partner i Andersen Partners.
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På Kejserindens Gryder møder medarbejderne
ind klokken 5 om morgenen. Først bliver
der bagt brød, så bliver varerne leveret, og
derefter begynder ’håndarbejdet’: Salatbaren,
pålægsafdelingen, det varme og luksusmaden.
Smørebrød, platter, kager og mødeforplejning.
De er alle delt op i afdelinger – og når klokken
er 10, kører maden ud af huset.

GRYDER ER TIL HVERDAG

KEJSERINDEN ER
TIL FEST
Der er passion og masser af gnist i køkkenet hos Kejserindens
Gryder. Her bliver der lavet frokost til 1.300 medarbejdere i 50 danske
virksomheder – og maden bliver tilberedt med glæde, variation og
knasfriske råvarer
”Hvis ikke jeg kan komme ud i køkkenet ind

af den passion, som både hun og hendes

de drømt om, da de startede. I dag har

til fest,” griner hun og understreger, at det

i mellem, så går jeg helt i stykker. Derfor går

mand finder i køkkenet og ved maden.

de 20 medarbejdere, et køkken, der kan

netop er variationen i madlavningen, der er
det vigtigste.

jeg tit derud. Det er der, jeg bliver tændt, dér

”Jeg er glad for mit job – og det var da

håndtere tusindvis af ordrer, egne biler og

jeg føler, at jeg gør en forskel. Sådan har jeg

heldigt, at jeg fandt den rette hylde og kun

egne chauffører. Og så er de i gang med at

det ikke på et kontor – der bliver jeg bare

skulle bruge 0,05 sekund på at finde den.

udvide.

stresset”.

Mad er min store interesse, og jeg føler mig

”Vi skal have et større køkken, men vi

på den samme restaurant dag ud og dag

meget heldig. Jeg får lov til at udfolde mig

stiler ikke højere end, at vi kan følge med.

ind, så bryder man sig heller ikke om at

er tidligere smørrebrødsjomfru og kantine-

kreativt og selv bestemme. Hvad kan være

Vi skal ikke have mere at lave, end at vi kan

spise det samme til frokost. Vi går meget op

bestyrer hos virksomhederne Olivetti, Telia

bedre end det?,” spørger hun.

levere et ordentligt produkt – vi sætter en

i at forny os, i at tænke ud af boksen og hele

ære i at levere et godt måltid mad,” siger

tiden benytte de friskeste råvarer,” siger

Lone Larsen, der fortæller, at hendes virk-

Lone Larsen.

Sådan lyder ordene fra Lone Larsen, der

og Georg Jensen.
I snart 10 år har hun været kvinden bag

Et godt måltid mad

Kejserindens Gryder. Den ene halvdel af et

Kejserindens Gryder er vokset hurtigere

familieforetagende, der bliver drevet frem

end Lone Larsen og hendes mand hav-

somhed kan levere til både stort og småt.
”Gryder er til hverdag – og kejserinden

SELSKABETS NAVN: KEJSERINDENS GRYDER A/S
Selskabets ejer
Stiftelsesår
Antal ansatte
Antal kunder
Seneste resultat/år 	
Omsætning
Egenkapital 	
Website
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”De kunder, vi har, spiser jo hos os hele
året rundt, og ligesom man heller ikke går

Lone Larsen
1998
20      
325, erhverv og private
727.000
Ikke oplyst
2.640.000
www.kejserindens-gryder.dk
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”JEG REDIGERER
VIRKELIGHEDEN HVER DAG”
Anders Espersen er reklamefotograf og har over 20 års

SELSKABETS NAVN ANDERS ESPERSEN PHOTOGRAPHY

erfaring med at skabe præcis det udtryk, som hans

Selskabets ejer 		 Anders Espersen

kunder ønsker. Han bygger billederne op fra grunden og
bruger teknologien aktivt

Tænk og skyd! Sådan lyder formularen på

ter, og jeg har nogle værktøjer, der ikke bare

en dag i Anders Espersens univers. Udrustet

består i at stille mig op og tage billedet. Jeg

med verdens bedste kamerasystem, en

tænker længere – både før og efter billedet

ekstremt fokuseret detaljesans og evnen til

er taget,” siger han.

at kunne læse sine kunders behov, fortolker
han verden og sætter dens visuelle elemen-

Intet er umuligt

ter ind i en velovervejet sammenhæng.

Anders Espersen Photography er et busi-

”Jeg er ikke gade- eller reportagefotograf.

Espersen ser det som sin væsentligste rolle

helt anderledes end pressefotografen, der

at finde frem til, hvem hans kunde er, og

jo tager et hurtigt billede af virkeligheden.

hvilke budskaber, de gerne vil sende. På den

Jeg bygger et scenarie op. Det må gerne

baggrund kan han rådgive dem – og vise

se tilfældigt ud, men så skal der være et

dem, at billederne kan meget mere, end de

formål,” siger Anders Espersen, der ser sin

tror.

eftertænksom måde at arbejde på.
”Jeg har en idé, længe inden jeg står bag

Website 		 www.espersenfoto.dk    

ness-to-business foretagende, og Anders

Min virkelighed er bygget op. Jeg arbejder

arbejdsmetode som en proces og en meget

Stiftelsesår		 1999                     

”Det handler om at kunne se mulighederne, når man har teknologien i baghånden. At være i stand til at visualisere

kameraet ude hos kunden. Jeg har planlagt

virksomhedens identitet. Ofte er mine

det hele, så det bliver nemmere for alle par-

kunder slet ikke klar over, hvad der kan

University of Washington, USA. 4.500 elever former universitetets logo – og billedet
står så klart, at hver enkelt elev er genkendelig, når det bliver blæst op til stor
størrelse.
”Jeg står med hovedet halvt ud af presseboksen helt deroppe, hvor det er livsfarligt.
De har fjernet plexiglasruden, og der står en mand ved siden af mig med en walkie
talkie. Han taler med en mand, der holder en megafon nede på stadion – og hver gang
jeg giver en besked, bliver folk guidet ind og ud af rækkerne. Efter to timers intensivt
arbejde er vi færdige.”
”Jeg er uddannet reklamefotograf, og jeg

alt sammen med til at få produkterne til

lade sig gøre – og her er det

elsker at lave produktfotos. Jeg kan godt

at fremstå så perfekte som muligt. Jeg har

min rolle at guide dem,” siger

lide at få det hele til at gå op i en højere

intet imod at redigere virkeligheden. Det

han og tilføjer:

sammenhæng. Lyset, detaljerne – det er

gør jeg hver dag.”

en
pers veret
s
E
e
ers
ar l
And phy h dette
a
e til
togr
Pho lledern g.
bi
tillæ

Redigeret virkelighed. For at alle elementer skal
vises med perfekt belysning, er billedet af kabinen
sammensat af 15 forskellige billeder.
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DEN INTELLIGENTE BYGNING
Den intelligente bygning er udstyret med sensorer og regulerer selv forbruget
af varme, luft og lys. Dermed gør den hverdagen både nemmere og billigere
for danske virksomheder, der ønsker at gøre en grøn indsats

Først producerede vi energi, så begyndte
vi at spare på den, og nu forsøger vi at
automatisere den. Så enkelt lyder budskabet, hvis man spørger energivirksomheden
TREFORs administrerende direktør, Knud
Steen Larsen, om udviklingen på det grønne energimarked, som han er en del af.
”For os gælder det ikke bare om at fremstille energien rigtigt – det gælder også om
at bruge den rigtigt. Vi hjælper det private
og offentlige erhvervsliv med at forstå samspillet mellem disse to aspekter og dermed
blive mere energibevidste,” siger han.

Effektiv energi til erhvervslivet
TREFOR er blandt landets største multienergi-selskaber og leverer alt inden for
vindmøller, varmestyring, vandforsyning,
el og naturgas, fjernvarme, elhandel, energirådgivning, fiber og bredbånd – og løser
installationsopgaver inden for el, vvs, ventilation, fiberteknik, automatik, klimastyring
og køleteknik. Det omsætter for cirka 2,5
milliarder om året i både ind- og udland
og har det som sin målsætning at skabe
et samfund, hvor der altid er priseffektiv
strøm i kontakterne til erhvervslivet.
Et samfund med flere intelligente bygninger og muligheder for at få de forskellige
energisystemer til at arbejde på tværs, så vi
både kan være miljørigtige og konkurrencedygtige.
”Den Blå Planet er et godt eksempel
på en intelligent bygning, som TREFOR
gennem koncernes datterselskab dominus har været med til at lave. Det var en
specialopgave, hvor bygningen selv skulle
kunne håndtere løbende forandringer som
eksempelvis årstidernes skiften, et stort
antal besøgende og dyrenes behov for frisk
klima og masser af lys,” siger Knud Steen
Larsen.

FAKTA

TEKNOLOGI SKAL HJÆLPE
KOL-PATIENTER
For et par måneder siden købte TREFOR
den fynske teknologi-virksomhed Medisat,
som kan håndtere personfølsomme data
og har udviklet en såkaldt ’patientkuffert’
til digital kommunikation mellem KOL-patienter og deres læge. Dermed bevæger
TREFOR sig nu endnu dybere ind på markedet for Velfærdsteknologi og ser frem
til at bidrage med bredbåndsløsninger og
et øget samarbejde med kommuner, den
offentlige sektor, regionen og sygehusene.

34

”Det grønne fokus er kommet for at blive. Vi
mennesker bliver født for at kunne formere os og
skabe nyt liv, og hvis vi ikke indser, at vi skal passe
godt på vores klode, så ødelægger vi os selv,” siger
Knud Steen Larsen.
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FAKTA

LØS DIT TRANSPORTBEHOV :
DEN ELDREVNE SCOOTER
TREFOR arbejder på at fremme el i transportsektoren og har der for udviklet et nyt
og alternativt køretøj til at transportere
gods i byerne: En trehjulet scooter, der
kan klare 175 kilo på sit lad, er støjsvag,
miljørigtig og smidig i et bynært system.
Scooteren er lavet i et smukt design og
Londons bystyre er meget interesseret i
den. TREFOR for venter at kunne sælge de
første i slutningen af 2014 eller begyndelsen af 2015.

Han mener dog ikke, at der er nogen
nemme løsninger i jagten på en mere miljørigtig energiforsyning – også selvom vi får
bygningerne til at tænke selv.

Ingen mirakelløsninger
”I takt med at vi skifter de store stabile,
fossile kraftværker og el-systemer ud med
et mere moderne system med sol, vind og
brændselsceller, bliver vores energisystem
mere sårbart. Når det ikke længere er de
massive kraftværker, der holder nettet oppe
at køre men derimod mange små enheder,
så risikerer vi en mangel i energileveringen,” siger han og understreger, at det er
det TREFOR forsøger at undgå.
”Vi skal tænke os godt om – alle os, der
har med den slags at gøre. Vi skal forny os
og tænke på tværs af systemer, så vi binder
vand, el, vind og varme sammen. På den
måde sikrer vi os et godt liv og et bæredygtigt samfund fremover,” siger han.

SELSKABETS NAVN TREFOR
Selskabets ejer		 Privat selvejende erhvervsvirksomhed
Stiftelsesår		 TREFOR blev stiftet gennem fusion
		 1. juli 2001. Virksomhedens aktiviteter
		 går tilbage til år 1867
Antal ansatte		 573 pr. 1. januar 2014             
Antal kunder		 220.000
Seneste resultat/år 		 211 mio. kr. før skat i 2012
Omsætning		 2,2 mia. kr. i 2012
Egenkapital 		 4,4 mia. kr. i 2012
Website 		 www.trefor.dk
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SPORT SOM ET

STRATEGISK VÆRKTØJ

Brøndby kalder sig for en sports- og idrætskommune og er
kendt for at give klubber og sportsgrene rigtig gode forhold. På
den måde sikrer kommunen sine unge et godt liv og sig selv et
attraktivt image – også blandt virksomheder
De unge, fritiden og fremtiden. Det er ingredienserne i Brøndby

voksne dyrker sport og idræt. De har et bedre liv og mere fornuf-

Kommunes sociale vækstplan – indsatsområder, som giver positi-

tige ting at tage sig til,” siger kommunaldirektør Anders Lou, der i

ve oplevelser i deres borgeres liv. Spørger man kommunen, så bli-

øvrigt mener, at idrætten er den næststørste integrationsfaktor i

ver potentialet synligt, når man investerer i sport og idræt – det er

Brøndby – kun overgået af skolen.

en god modvægt til statistikkerne, der fortæller om en overvægt

”Set fra vores bord er det bredden, der er det vigtigste. Vi skal

af borgere med lav uddannelse, anden etnisk baggrund end dansk

have så mange unge mennesker som muligt ind i en idrætsgren

og alt for meget ledighed på hænderne.

eller ind i et konstruktivt fritidstilbud. Eliten har det formål at

”Sport og idræt har det rigtigt godt i Brøndby. Det er et indsats-

tiltrække bredden – når BIF spiller fodbold i superligaen, og KIF

område for os, fordi et aktivt fritidsliv giver de unge noget fornuf-

spiller håndbold i eliteligaen, så bliver deres spillere rollemodeller

tigt at gå op i, og borgerne noget at være stolte af. Og så mener

for vores børn og unge. De gør en stor social indsats, og det vil vi

vi, at idræt spiller en helt særlig rolle, når mennesker skal lære at

gerne bakke op omkring,” siger han.

arbejde sammen på tværs af forskelligheder,” siger borgmester Ib
Terp (S), der har været borgmester i kommunen i otte år.

Lave skatter, god beliggenhed og kendt brand

Han ønsker ikke selv at tage æren for sportens velbefindende i

Brøndby Kommune har igennem flere årtier figureret højt i sta-

hans kommune. Den giver han til sin forgænger, borgmester Kjeld

tistikker over kommuner, der gør noget særligt for idrætten, og

Rasmussen (S), der sad i borgmesterstolen i hele 39 år.

borgmester Ib Terp er glad for sin placering.

”Kjeld Rasmussen var meget idrætsinteresseret, og det var

”Vi prioriterer idrætten med driftstilskud, træningstilskud,

ham, der havde visionerne om at skabe et sportsligt fundament,

investeringer i idrætsanlæg og lokaler, men vi gør det også med

der både giver disciplin og gode oplevelser,” siger Ib Terp, der i øv-

overrækkelsen af priser for særlige indsatser og deltagelse i den

rigt understreger, at kommunens sports- og idrætsklubber bliver

daglige drift. Hallerne bliver opvarmet, rengjort og vedligeholdt af

suppleret af byens spejderorganisationer, musikskoler og flere

kommunen, fordi vi værdsætter det arbejde, de gør for de unge,

andre fritidstilbud, der giver de unge noget fornuftigt at lave.

kommunens brand og de mange mennesker, der nyder de sports-

Mindre kriminalitet og flere kendte

lige præstationer og oplevelser,” siger han.
Og hvis det ikke skulle være incitament nok for folk og virk-

Hvert år offentliggør regeringen en liste over ’særligt udsatte bo-

somheder, der overvejer at flytte til Brøndby, så har Ib Terp endnu

ligområder’, bedre kendt som ’ghettolisten’. Det er her boligområ-

et par ’kort i ærmet’.

der som Gjellerup Parken i Århus, Mjølner Parken i København og

”Hvis ikke idrætten og vores kendte sportsbrand tiltrækker nye

Vollsmose i Odense figurerer, fordi de har en høj koncentration af

borgere, så kan jeg måske vække deres interesse ved at fortælle

indvandrere, arbejdsløse og kriminelle.

om vores lave grundskyld, vores unikke placering ved motorvejs-

”Vi er ikke på ’ghettolisten’, selvom mange taler mindre pænt
om Brøndby Strand. Vi har simpelthen ikke kriminelle nok, og jeg

systemet og vores lave personskatter. Men det er jo en helt anden
historie,” siger han med et smil.

er overbevist om, at det hænger sammen med, at vores unge og

SELSKABETS NAVN: 	BRØNDBY KOMMUNE
Selskabets ejer            	
Stiftelsesår
Antal ansatte
Antal kunder
Seneste resultat/år 	
Omsætning
Egenkapital
Website
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Ikke oplyst         
Ikke oplyst
3.200                 
34.000 borgere
Ikke oplyst
3.3 mia.
Ikke oplyst
www.brondby.dk
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BRØNDBYS SPORTSLIGE ENGAGEMENT

FAKTA

• Tæt på to tredjedele af kommunens 7.000 børn og unge i alderen 6-24 år er medlem
af en idrætsklub
• Der er mindst 68 forskellige idrætsforeninger i Brøndby
• Kendte klubber i Brøndby: Brøndbyernes Idrætsforening (BIF), Kolding København
Håndboldklub KIF, Svanholm Cricketklub, Brøndby Volleyball Klub, Brøndby Strands
Sejlklub – ungdomsafdelingen, Brøndby Bordtennis Club

”Hvis ikke idrætten og vores kendte
sportsbrand tiltrækker nye borgere, så kan
jeg måske vække deres interesse ved at
fortælle om vores lave grundskyld, vores
unikke placering ved motorvejssystemet og
vores lave personskatter. Men det er jo en
helt anden historie,” siger borgmester
Ib Terp (S).
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FYN I BLODET
Både fynboerne og resten af Danmark skal være mere
stolte af Øen i midten. Ikke alene strømmer turisterne til
H.C. Andersens fødeby – virksomheder og investorer finder
også konkurrencedygtige samarbejdspartnere og en ø i
stærk udvikling
Den eventyrlige ø midt i Danmark kæmper for sit image. Lige siden

hjælpe de mindre virksomheder til vækst. Her gælder det om at

Lindøværftet lukkede, og mere end 6.000 mennesker mistede deres

pulje den fælles ’knowhow’ og arbejdskraft, så fynboerne kan være

VIDSTE DU…

arbejde, har Fyn gjort en aktiv indsats for at komme til kræfter igen.

med i konkurrencen om de store ordrer – også uden for Fyn.

• At antallet af turistovernatninger på Fyn

I dag er størstedelen af de fyrede Lindøarbejdere kommet i arbejde

FAKTA

”Det er faktisk noget af det, som vi er ret gode til på Fyn. På få år

steg med 3 procent fra januar til okto-

igen, og alene på Lindø, som i dag er industripark, er 1.500 af de

har vi skabt en professionel maritim klynge, som har både national

ber 2013 sammenlignet med samme

mistede arbejdspladser reetableret.

og international bevågenhed, og vi er netop nu i gang med at skabe

periode året før. På landsplan var tallet

Danmarks første klynge for dronevirksomheder, som er en branche

0,7 procent

”Der er ingen tvivl om, at vi mærkede ’den brændende platform’
under vores fødder for nogle år siden. Vi mistede rigtig mange

med et kæmpe vækstpotentiale,” siger Søren Skovbølling.

arbejdspladser, og da Landsplanredegørelsen kom, kunne vi se, at vi

nåede en omsætning på mere end 10

nærmest var skrevet ud af Danmarkskortet – at nationen satsede på

Fælles markedsføring af Fyn

noget helt andet end Fyn”, siger Udvikling Fyns bestyrelsesformand

Desuden understreger han, at Udvikling Fyn har samlet en masse

Søren Skovbølling.

fynske turistaktører i et netværk, som laver fælles markedsføring af

Han er selv Fynbo med stort ’F’. Hele hans opvækst er foregået

mia. kroner og flere end 3000 beskæf-

øen, og som er ved at knække koden til det kinesiske marked.

på Fyn, her har han gået i skole, i gymnasiet og til fodbold. Her har

”Vi sætter altså barren højt, for vi vil tilbage på Danmarkskortet,

han hus og sommerhus.

og vi vil gøre virksomhederne opmærksomme på de muligheder,

”Jeg er meget Fynbo-tænkende. Jeg har Fyn i blodet, og for mig

• At den fynske maritime industri i 2013

der er her. Vi vil simpelthen have hevet verden til Fyn,” siger Søren

drejer det sig om at gøre fynboerne stolte af vores ø. Vi skal være

Skovbølling og tilføjer, at de kommende uger netop vil understrege

bedre til at tale os selv op, for der er ingen tvivl om, at Fyn er et

den pointe:

tigede
• At antallet af højtuddannede i de fynske
virksomheder stiger kraftigt og nu nærmer sig landsgennemsnittet
• At fynske piger er særligt kloge og
smukke og har sloganet ”Natten er vor
egen”

”Den 8. marts her i 2014 er en særlig dato for os. Det er den dato,

fantastisk sted at bo, et smukt sted at vokse op og et lukrativt sted

vi afholder Dansk Melodi Grand Prix i Odense, og samme dag sender

at drive virksomhed,” siger han.

vi en delegation til Japan, som skal trække sundheds- og velfærds-

Byggeri og udvikling for milliarder

teknologiske virksomheder til Fyn. Turismen er ekstrem vigtig for

Der sker virkelig meget på Fyn. I løbet af de næste 9 år, skal der

Fyn, men vi skal også leve af bosætning og erhverv, og for at det alt

bygges Letbane, Universitetshospital, vejbaner og universitet for 135

sammen skal lykkes, så skal verden have at vide, hvad vi står for,

milliarder. 30 milliarder i Odense – resten fordelt over forskellige

og hvor mange helt fantastiske og unikke muligheder der er her på

lokationer i Region Syddanmark. Desuden har øen planer om at føre

Fyn,” siger han.

den maritime industri tilbage til storhedstiden, blive førende inden
for robot- og velfærdsteknologi til plejesektoren og i det hele taget
FOTO: JØRGEN HANSEN/FYENS STIFTSTIDENDE

SELSKABETS NAVN: UDVIKLING FYN
Selskabets ejer

Stiftelsesår
Antal ansatte
Antal kunder
Budget
Website

Nyborg Kommune, Svendborg
Kommune, Faaborg-Midtfyn
Kommune, Assens Kommune og
Odense Kommune. Kerteminde
Kommune, Langeland Kommune
og Nordfyns Kommune er
associerede medlemmer
2012			
90			
Mere end 1.100 virksomheder i
2013
ca. 100 mio. kroner om året
www.udviklingfyn.dk

Søren Skovbølling
er direktør for
Dynamics strategi- og
forretningsudvikling
i EG, en af
Skandinaviens førende
it-virksomheder.
Derudover har
han drevet og ejet
flere succesfulde
it-virksomheder
og besidder flere
bestyrelsesposter i
fynske virksomheder og
organisationer.

V Æ K S T 2 0 1 4 – K R E AT I V I T E T, I N N O VAT I O N O G F O K U S E R E D E L Ø S N I N G E R

39

HK ER OGSÅ
FOR LEDERE
Stadig flere HK’ere

Traditionelt set har HK primært arbejdet for de

Hun var i sin tid ansvarlig, da Rødovre Kommune

rer allerede mange ledere. I takt med at samfundet

igangsatte et lederudviklingsforløb for teamledere

udvikler sig, og flere af forbundets medlemmer hen-

i tandplejen i samarbejde med HK. Det projekt fik

vender sig om lederudvikling, har HK på sin kongres

rigtig fine ord med på vejen af deltagerne, der kom

antal henvendelser fra

i efteråret besluttet at tilbyde mere til lederne – en

godt fra start som ledere.

medlemmer, der gerne

”Vi har tæt kontakt til arbejdspladserne og

nu vil gøre mere for sådan nogle som mig. Jeg kun-

kender derfor til både det aktuelle og fremtidige

ne godt tænke mig at kunne bruge mit fagforbund

kompetencebehov. Og vi kan se, at der er en gruppe

meget mere,” slutter hun.

oplever at få lederansvar.
Derfor får HK et stigende

vil have lederudvikling,
kompetenceudvikling på

beslutning man nu er ved at føre ud i livet.

medlemmer, som har nogle helt specifikke behov

”Derfor synes jeg, at det er et rigtig godt, at HK

hvis vi vil være der for vores medlemmer. Derfor vil

Stadig fokus på
traditionelle dyder

faglige ledernetværk. Det har

HK nu tilbyde vores medlemmer mere lederudvik-

HK Hovedstadens ønske om at ville være mere for

ling, fx gennem kompetenceudvikling og netværk”,

de medlemmer, der oplever at få ledelsesposter,

HK Hovedstaden nu tænkt sig

siger Christian Grønnemark, der er formand for HK

er godt i tråd med ønsket om at sikre en dansk

Hovedstaden, som dækker hele Region Hovedsta-

arbejdsstyrke, der hele tiden udvikler de kompe-

den.

tencer, som arbejdsmarkedet har brug for.

lederniveau og sparring via

at gøre noget ved

for lederudvikling. Disse behov skal vi kunne møde,

Igennem sit 53-årige liv har han besiddet en

rette kompetencer til at løse opgaverne. En inve-

eksempelvis medlem af beskæftigelsesrådene i

stering i dine medarbejdere er en investering i din

Københavns Kommune og Region Hovedstaden og

virksomhed, men også i hele det danske arbejds-

erhvervsrådet på Frederiksberg. Derudover er han

marked. Der er masser af muligheder for, at du

næstformand i LO Hovedstaden. Med i bagagen har

som leder kan gøre noget for dine medarbejdere,

han også mange år som leder i restaurationsbran-

uden at det skal koste større ressourcer og mange

chen, så samlet set har han bred erfaring fra både

penge”, siger Christian Grønnemark.
Udover at HK Hovedstaden kan hjælpe med

om, at HK’s medlemmer fremadrettet vil kunne

opkvalificering af medarbejdere til lederfunktioner,

drage nytte af deres fagforenings kompetenceud-

så er en væsentlig del af fagforeningens virke på

vikling til ledere.

uddannelsesdelen også at hjælpe medlemmerne

Nuanceret lederudvikling

til at stå stærkt gennem klassisk efteruddannelse. Det betyder, at medlemmerne bliver tilbudt

”At vi nu vil tilbyde mere nuanceret lederudvikling

opkvalificering inden for specifikke emner som

end hidtil, giver vores medlemmer den fordel, at

eksempelvis regnskab, business engelsk og løn-

de kan få det hele hos os. De er bedre tjent med at

og personaleadministration. Derudover har HK

være her - også på den anden side af ledertitlen. Vi

Hovedstaden også målrettede outplacement-for-

kender deres fag og kender til den metodik og det

løb. Derudover blev der i foråret 2013 lanceret et

fokus på systematik og ordentlighed, som ligger i

initiativ, der hedder KvikStart. Det er en særlig

HK-fagligheden”, siger Christian Grønnemark og

tidlig indsats i tilfælde af opsigelser. Og endelig kan

fortsætter:

virksomheder altid henvende sig og få gratis hjælp

”Samtidig kan vi også imødekomme behovet for
at omstille sig fra at være kollega til at være leder.”

”Vi kan se, at der er en gruppe medlemmer,
som har nogle helt specifikke behov for leder
udvikling. Disse behov skal vi kunne møde,
hvis vi vil være der for vores medlemmer,” siger
formand Christian Grønnemark.

”Som leder skal du sikre, at din afdeling har de

række formandsposter og tillidshverv. Han er

ledelses- og medarbejdersiden. Han er ikke i tvivl
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Hun kender allerede til HK’s arbejde med ledere.

menige medlemmers interesser, men HK organise-

til rekruttering af kandidater til ledige stillinger
inden for HK’s område.

Og netop den udmelding vækker genlyd hos

”Vi har en organisation, der rummer det hele,

Lene Justesen, der er administrativ leder i Rødovre

og vi kender vores medlemmer rigtig godt. Det kan

Kommunes tandpleje og en del af topledelsen. Hun

spare virksomheder for både tid og penge, hvis de

har prøvet, hvad det vil sige at gå fra at være kolle-

kommer til os, når de har brug for at udvikle deres

ga til leder og videre til større ansvar:

medarbejdere eller hjælpe dem videre i tilfælde af

”Det har desværre betydet, at jeg er havnet lidt

afskedigelser. Vi ved fra vores medlemmer, at sær-

i en gråzone, og jeg har godt kunnet føle, at jeg er

ligt det sidste ikke er noget, som de er vant til fra

blevet tilsidesat som administrativ leder”, siger

deres arbejdsgivere. Men det er noget, vi har gode

hun.

erfaringer med at hjælpe med”, slutter han.
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FORENINGENS NAVN: HK HOVEDSTADEN
Foreningens ejer:		
HK Hovedstaden er en del af HK Danmark
Stiftelsesår:		
1897 (dengang HK København)
Antal ansatte:		
212
Antal kunder/medlemmer: 88.312
Website:			www.hk.dk/hovedstaden
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HK Hovedstaden og Rødovre Kommune arbejder i øjeblikket på et
opfølgende kursus, hvor de deltagende teamleaders vil komme igennem
et forløb med fokus på coaching, personlighed i lederskab og en
finpudsning af det, de aktuelt har brug for.

”LÆR AT VÆRE LEDER – UDEN AT VÆRE CHEF”
I Rødovre Kommune ser man på lederskab som et fag, og derfor var
man yderst tilfreds med det lederudviklingsforløb, som HK Hovedstaden
skræddersyede og gennemførte i 2012 i den kommunale skoletandpleje
For år tilbage herskede der i Rødovre en struktur, hvor

uddannet til, og nu skulle et mindre antal klinikassistenter

udbydere og var i stand til at lave et skræddersyet forløb til

klinikassistenterne lavede meget administrativt arbejde, og

opkvalificeres til at være såkaldte ’teamleaders’.

netop vores klinikassistenter,” siger Lene Justesen.

tandlægerne snoede sig igennem hverdage fyldt med meget

”I mange kommuner er det tandlægerne, der har en

Hun fortæller, at lederudviklingsforløbet indeholdt em-

andet end tænder og kundekontakt. Det ønskede kommu-

styrende funktion som eksempelvis afdelingsleder eller

nerne konflikthåndtering, kommunikation, arbejdstilrette-

nen at gøre noget ved, og efter nogle år med omstrukture-

filialleder. Det ville vi gerne gøre op med. I dag er der ingen

læggelse og ikke mindst sparring på det at være leder for en

ringer henvendte kommunen sig til HK for at få et tilbud

tandlæger med de titler her hos os. I stedet har vi 11 tidli-

gruppe tandlæger med en høj grad af faglig stolthed.

om lederudvikling.

gere klinikassistenter, der styrer et team af tandlæger og

Omstruktureringerne havde resulteret i, at tandlægerne
var tilbage til at udføre de funktioner, de oprindelig var

klinikassistenter. Tandlægen har stadig det faglige ansvar,
men det administrative ansvar ligger andetsteds,” siger
Lene Justesen, der er administrativ leder og en del af tople-

FAKTA

HVAD KAN DU BRUGE HK TIL
– SOM LEDER?
HK Hovedstadens medlemmer er beskæftiget med
administrativt arbejde, både offentligt og privat, med it,

delsen i Rødovre Kommunes Tandpleje.

Skræddersyet forløb
De klinikassistenter, der blev udvalgt til at gennemgå en decideret lederuddannelse, havde brug for at lære, hvad det vil sige

SKRÆDDERSYEDE
VIRKSOMHEDSKURSER
• Kompetenceudvikling af medarbejdere og teams generelt, personligt og fagspecifikt

at være leder uden at være chef. Det ville ikke blive deres

• Lederudvikling

eksempelvis laboranter. Ved et løbende samarbejde med

ansvar at ansætte eller at afskedige, men derimod at tilrettelægge de mål, der skulle nås på et skoleår – derfor var det

• Outplacement og Kvikstart, som er hjælp til at få

HK Hovedstaden vil virksomheder både kunne slippe af
med dyre rekrutteringsprocesser, udvikle og vedligeholde

vigtigt for kommunen at finde et lederudviklingsforløb, der

deres medarbejderes kompetencer og få hjælp til at løfte

var i stand til at tage hensyn til de specifikke behov.

medier, detailhandel og inden for sundhedssektoren som

det menneskelige ansvar i tilfælde af fyringer.

”Det HK kunne tilbyde var klart det mest attraktive. De
havde en individuel kursusplan, var billigere end de andre
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FAKTA
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dine afskedigede medarbejdere godt videre allerede i
opsigelsesperioden
• Jobser vice – gratis assistance til rekruttering

”VI ER DET GODE SELSKAB”
GF Forsikring leverer tryghed, når uheldet er ude. De lægger vægt på empati
og menneskelighed og glæder sig over ikke at have en aktionærkreds.
GF forsikring er kundeejet – og leverer sit overskud tilbage til kunderne
SELSKABETS NAVN

GF FORSIKRING

Selskabets ejer 		

Kundeejet            

Stiftelsesår		
Antal ansatte		

1967
500

Antal kunder 		

253.000

Omsætning  		

1,7 mia. kr.

Egenkapital 		

1,4 mia. kr.

Website        		

www.gfforsikring.dk

Spørger man koncernchef og administre-

situationen menneskeligt rigtigt først, og

ligger ikke kun i det prismæssige – den

rende direktør for GF Forsikring, Martin

så tage de praktiske og økonomiske ting i

ligger i kundetilfredsheden,” siger han.

Nielsen, så er det fællesskab og tryghed,

forhold til forsikringen bagefter,” siger han.

En udtalelse, der understreges af den

og sætte den personlige kontakt i højsædet.
”Det er tydeligt, at den fysiske kontakt
mellem mennesker bliver mindre og min-

der er omdrejningspunkterne for hans

Martin Nielsen står i spidsen for det

flotte kundetilfredshed, GF Forsikring får i

dre, men vi er overbeviste om, at en stor

virksomhed. Han mener, at forsikrings-

femtestørste forsikringsselskab i Danmark

uafhængige undersøgelser. Her scorer de

del af befolkningen stadig har brug for en

selskaberne er opstået, fordi folk tror på,

og er stolt af at være en del af en branche,

højst blandt de selskaber, der er åbne for

kontakt. Derfor har vi beholdt vores lokale

at det kan betale sig at lægge penge i en

der generelt set står sammen, når det gæl-

den brede befolkning.

kontorer,” siger Martin Nielsen og fortæller,

fælles kasse. Fordi mennesker ved, at de er

der. Og så er han i øvrigt glad for at være en

stærkest, når de står sammen.

del af GF Forsikring, der jo adskiller sig fra

Den menneskelige faktor

de fleste andre ved at være kundeejet og

Måske er det netop dette fokus på kunde-

hed og empati er vigtige i forbindelse med

derfor i stand til at give pengene tilbage til

tilfredshed i modsætning til indtjening, der

vores kunder. Det er dem, det hele drejer

en skadesituation. På det seneste har vi set

kunderne.

har fået GF Forsikring til at gå imod sam-

sig om. Har de behov for os fysisk, så er vi

fundstendensen, når det gælder den øgede

der fysisk, er de interesseret i at fange os

”Der er ingen tvivl om, at menneskelig-

storme, hvor familier har fået blæst halv-

”Vores kunder oplever gode produkter

at GF Forsikring dermed lægger vægt på at
være tilstede på flere måder.
”Vi lægger meget vægt på nærheden til

delen af deres tag af, vi har været i kontakt

og god service – og når året er omme, så

digitalisering og centralisering. I hvert fald

på mail og på nettet, så kan de også det,”

med alenemoderen, der er blevet hjemløs

sender vi eksempelvis overskuddet tilbage

har selskabet besluttet sig for at lægge vægt

siger han.

og desperat ringer til os med sin lille datter

til dem på bilforsikringen. På den måde bli-

på den menneskelige nærhed, bibeholde de

på armen. Her drejer det sig om at håndtere

ver prisen mindre væsentlig. Vores gevinst

35 kontorer, der er fordelt over hele landet

”Vi oplever, at der er et stort engagement fra vores kunder – i
de råd de giver til os og i det antal, der dukker op, når vi holder
generalforsamling. Vi får mange gode tanker og idéer på den måde,”
siger Martin Nielsen, koncernchef og administrerende direktør.
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”FØRST SKAL DU SIKRE DIG
GLADE MEDARBEJDERE…”
Hotel Koldingfjord nyder godt af sin 100-årige
historie, sine fantastiske naturomgivelser og sine
glade medarbejdere. Det er medarbejderne, deres
drive og glæde ved at gå på arbejde, der gør stedet til
en succes

Mennesket har altid været i centrum på Hotel Koldingfjord. Både

med til at gøre Hotel Koldingfjord klar til flere gæster og endnu

da det begyndte som Julemærkesanatorium i 1911 og tog sig af

mere service.

tuberkuloseramte børn – og i dag, hvor hotellet bliver drevet som et
moderne konferencetilbud til kvalitetsbevidste organisationer og

Investeringer i millionklassen

virksomheder.

I Peder Madsens tid som direktør er der både blevet investeret i en

”Jeg tror, at historien omkring det her sted bidrager til vores

renovering af bygningerne og et generelt kvalitetsløft. Den gamle

kultur og de værdier, som er vigtige for os. Vi tager ansvar og tror

lægebolig Louisehøj er blevet renoveret for 5 millioner kroner, mens

på, at vores medarbejdere er det vigtigste aktiv. Her er mennesket i

hotellets restaurant og reception er blevet sat i stand for andre 5

centrum,” siger direktør Peder Madsen, der i de sidste 6 år har været

millioner kroner.
”For mig handler det om at sikre et højt og ordentligt kvalitetsniveau – man kan ikke spare sig ud af en finanskrise. Det koster virksomheder mange penge at være på konference, og derfor forventer
de også, at faciliteterne og servicen er i orden. Her hos os er det en
selvfølge,” siger han.
I sidste ende tror Peder Madsen på, at det gælder om at få
rammerne til at leve op til forventningerne og de mennesker, der
betjener hotellets gæster, til at kunne lide deres job.
”Vi udvikler og uddanner vores medarbejderstab løbende. Veluddannede medarbejdere er tilfredse og loyale medarbejdere. Loyale
medarbejdere skaber produktivitet og værdi. Det betaler sig i høj grad
at investere i de bløde værdier og hotellets servicekæde,” siger han.

Forretningsmodel fra Harvard
I virkeligheden har Hotel Koldingfjords forretningsmodel slet ikke
sine rødder i den jyske muld. Det er en velkendt filosofi, der går
under navnet ’Service Profit Chain’, og den blev i sin tid udviklet
for hotel- og restaurationsbranchen af det amerikanske universitet
Harvard. Det er den, der siger, at fundamentet skal være i orden, og
at man først derefter kan bygge en sund og levedygtig forretning.
Som Peder Madsen siger det:
”Det er et langt sejt træk – vil man vækst, så skal man også være parat til at have noget is i maven og acceptere, at ting tager tid. Der er
ingenting, der bare er et hurtigt fix – og det lange seje træk begynder
hos medarbejderen… ”

På Hotel Koldingfjord er der 110 medarbejdere fordelt på kokke, tjenere, receptionister,
bagere, rengøringsassistenter, teknikere osv.
Det er dem, der er fundamentet for successen
på Hotel Koldingfjord.
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- Direktør
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SELSKABETS NAVN HOTEL KOLDINGFJORD A/S

OM HOTEL KOLDINGFJORD

Selskabets ejer:

Dansk Sygeplejeråd og
Pensionskassen for sygeplejersker

Stiftelsesår

1988

Antal ansatte

110 (80 årsværk)

Antal kunder

Ca. 60.000 gæster om året

Seneste resultat/år

Nettoresultat 2012: -1,2 mio. kr.

Omsætning

Omsætning 2012: 56,5 mio. kr.

Egenkapital

Ultimo 2012: 24,1 mio. kr.

Website

www.koldingfjord.dk

FAKTA

• 134 værelser og plads til 250 i konference
• Fem minutter fra motor vejen
• Placeret i naturskønne omgivelser ned til Kolding Fjord
• Sælger 26.000 værelsesdøgn om året
• 60.000 besøgende årligt – typisk erhver vskunder og
organisationer
• Er blandt de fem bedste konferencecentre i Danmark
(kåret af Foreningen Danske Konferencecentre)

”Det er en investering at sende folk af sted på konferencer. Derfor
skal det være effektivt og skabe yderligere værdi for kunden,” siger
direktøren for Hotel Koldingfjord, Peder Madsen.
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VI VED, HVAD
VIRKSOMHEDER
VIL HAVE
OG LEVERER DET

Håndbold og Koldinghus er to af de ting, som
Kolding er kendt for, men spørger man byens
virksomheder, fokuserer de på noget helt andet:
Hurtig sagsbehandling, aktiv dialog og en
beliggenhed i Danmarks bedste vejkryds

Det er ikke længe siden, at den oprindeligt nordsjællandske virksomhed
Lundtek flyttede til Kolding. Med et godt harpiks-produkt til eliten inden
for håndbold, viljen til ekspansion og behovet for en erhvervsvenlig
kommune, besluttede ejer Henrik Lund Olesen sig for at flytte til Danmarks syvende største by. Trods alt har Kolding Danmarks næststørste
omsætning inden for detailhandelen, landets eneste nationale håndboldhold og så i øvrigt et ry for at være særdeles med på noderne, når
det gælder erhvervslivet.
”Kolding baserer sin service over for virksomhederne på dialog
og fælles interesser. Det er meningen, at tingene skal ske nemt, og at
virksomhederne skal opleve at være tæt på beslutningerne. Vi har alle
effekterne fra et lille samfund, selvom vi er en stor by med masser af
international handel og vækst,” siger borgmester Jørn Pedersen (V), der
lægger stor vægt på at skabe attraktive forhold for byens virksomheder.
Forhold, der gør dem konkurrencedygtige – ikke bare på det danske
marked, men i høj grad også på det udenlandske.
”Kolding er en gammel grænseby til hertugdømmerne. Vi har altid
haft det udsyn. Man kan ikke kun handle med sin nabo, og der skal ikke
kun kigges syd for grænsen. Verden ligger lige om hjørnet, og det er her,
væksten skal opnås,” siger han.

Danmarks bedste vejkryds
Når borgmester Jørn Pedersen hører om virksomheder som harpiks-firmaet Lundtek, bliver han glad. Det er vigtigt for ham, at etablerede såvel
som nye virksomheder føler sig godt modtaget, oplever effektiv sagsbehandling fra kommunen og i øvrigt kommer hinanden ved. Og så vil han
rigtig gerne have flere af hovedstadsområdets virksomheder til at kende
mere til Kolding. Han vil gerne fortælle dem om alle de vækstmuligheder, de får ved at flytte til det østjyske.
”Kolding ligger i Danmarks bedste vejkryds, lige der hvor motorvejene mod Århus, København og Tyskland krydser hinanden – tæt på den
internationale lufthavn og togdrift. Desuden har vi styrket dialogen med
virksomhederne. Vi tror ikke, at vi ved, hvad de vil have. Vi ved det rent
faktisk,” siger borgmesteren.
Og noget tyder på, han har ret. Der er i hvert fald flere industrivirksomheder i Trekantsområdet end der er i Århus, Odense og København
tilsammen – og mange af dem, der har valgt Kolding til deres hovedsæde, siger, at de har gjort det på grund af beliggenheden, infrastrukturen,
økonomien, de innovative tilbud når det kommer til både produkt- og
proces-design – og så selvfølgelig samarbejdet med kommunen.
”Mange gange vedtager man en vision, der tager udgangspunkt i
noget, man gerne vil være. Vi har gjort det modsatte: Vi har taget udgangspunkt i noget, vi allerede er – og den strategi har vist sig at være
succesfuld,” siger borgmester Jørn Pedersen.

VISION:

FAKTA

Lundtek er en virksomhed, der leverer
harpiksløsninger til håndboldverdenen. De har skiftet
adressen i Nordsjælland ud med en i Kolding.

Kolding Kommune – vi designer livet.
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FOTO: MARIA TUXEN, KOLDING KOMMUNE

SELSKABETS NAVN KOLDING KOMMUNE
Selskabets ejer:
Stiftelsesår:
Antal ansatte:
Antal kunder:
Website

Borgerne i Kolding                     
2007                             
7.500                        
90.000                           
www.kolding.dk
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STORYTELLING

VIRKSOMHEDENS VEJ TIL GENKENDELSE
Dette tillæg er skrevet og redigeret af Get Ajour, et kommunikationsbureau med fokus på storytelling.
Vi fortæller om din virksomhed med alle de elementer og virkemidler som en god historie har
og stiller skarpt på de værdier, der gør jer unikke og nemme at huske blandt jeres kunder
”De fleste fortæller, hvad de kan, hvem de kan det for, og

erfaring, som storytelling fremhæver, og som kunderne kan

hvor meget det koster. Alt for mange mangler at besvare det

genkende sig selv i.

mest centrale spørgsmål af dem alle: ’Hvorfor’?
Hvorfor gør vi, som vi gør? Hvorfor er det vigtigt for vores

”Storytelling sætter din forretning ind i en sammenhæng, som giver mening for den enkelte. Der bliver kastet

kunder, og hvorfor er det vigtigt for os?,” siger Anja Klemp

lys på den vision og de idéer, der udgør din virksomheds

Vilgaard.

fundamentet – eller rødder om du vil. Med storytelling bliver

Hun er kvinden bag kommunikationsbureauet Get Ajour,

virksomheden opmærksom på den energi, der bærer det

og hun mener, at der ligger en menneskelig erfaring bag et

hele fremad – det bliver tydeligt, hvad der giver værdi, og

hvert produkt og bag enhver virksomhed. En menneskelig

hvad der er unikt,” siger hun.

Anja Klemp Vilgaard har arbejdet som kommunikations
rådgiver og storyteller de seneste 15 år – først som journalist
og ansvarshavende redaktør i avisbranchen, sidenhen som
rådgiver for direktionen i en stor halvoffentlig virksomhed.

Get Ajour supplerer de traditionelle visions- og
missionssætninger med mere tidssvarende
løsninger – leveret så medarbejderne kan ’sælge’
jeres brand på få minutter, og jeres kunder kan
huske jer.
Get Ajour tilbyder én-til-én sparring for chefer og
ledere, der gerne vil forbedre deres kommunikation og skærpe deres budskaber i dagligdagen.
Get Ajour leverer alle former for journalistisk arbejde, har mange års er faring med medieproduktion
og samarbejder med dygtige grafikere, fotografer
og tr ykkere.
Get Ajour rådgiver mindre, mellemstore og
store virksomheder inden for kommunikation og
stor ytelling – og hjælper med at identificere og
kapitalisere på kernefortællingen.

Kontakt: 20 68 69 34
www.værdifortællinger.dk

