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T

rekantområdet er ét af Danmarks
stærkeste vækstcentre.
Her er dynamiske og nytænkende
virksomheder, som fortsætter den tradition
for kvalitetsproduktion og innovativt design,
som området har været kendt for i genera
tioner.
Trekantområdet er oplevelser, sport og kul
tur i verdensklasse, og vi har en infrastruktur,
der matcher: Motorvej og banekryds forbind
er Trekantområdet med andre hotspots som
Århus, Esbjerg, Flensborg og Odense på en
time og storbyer som Hamborg og København
på to – og den internationale lufthavn i Billund
når fjerne destinationer verden over.
Trekantområdets Erhvervsforum støtter
op om den fortsatte udvikling og vækst i re
gionen. Vi hjælper alle initiativer, som kan
være med til at skabe yderligere vækst – og vi
gør det uden provinsiel skelen til de kommu

nale grænser. Vores placering midt i Danmark
gør området til et naturligt vækstområde og
centrum for erhvervsudvikling.
Trekantområdet er også et godt sted at bo.
Her er noget af det smukkeste natur, man fin
der i kongeriget, og her er et kultur- og fritids
udbud, der matcher det meste.
Trekantområdet har et rigt udbud af mu
ligheder inden for uddannelse med univer
sitet i Kolding og efteruddannelse på bl.a. IBC
innovationsfabrikken, som senest har tiltruk
ket Europas førende Business Universitet, IE
fra Madrid.
Vi glæder os til at byde nye erhvervsledere
velkommen som medlem. Det er her, du får ny
inspiration, styrker dit netværk og møder nye
kunder.
Vores program for foråret 2015 findes
næppe mere aktuelt og interessant i noget
erhvervsnetværk i Danmark.

God læselyst.
Erik Svanvig
Formand
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Det naturlige
netværk

“
Den vækst, Trekantområdet
er kendt for, skal vi sammen
arbejde for at styrke og

Trekantområdets Erhvervsforum arbejder for at
skabe et stærkt erhvervsnetværk i Trekantområdet
på tværs af kommunegrænser.

D

et er sent torsdag eftermiddag, og
udenfor buldrer E45 af pendlere på
vej hjem.
I revisions- og rådgivningsfirmaet PwC’s
markante byggeri ud til motorvejen er der
også travlhed, men det er af folk, der møder
ind. I aften er der årets tredje arrangement i et
ungt, tværkommunalt netværk: Trekantområ
dets Erhvervsforum.
Trekantområdets Erhvervsforum er et net
værkssamarbejde for ledende erhvervsfolk i
regionen. Målet er at fremme sammenholdet
og den regionale identitetsfølelse mellem virk
somhederne i regionen, og aftenens vært Jan
Bunk Harbo Larsen, som både er partner og
indehaver af PwC Trekantområdet og en af
initiativtagerne til netværket, har ambitioner
med det:
- Der har manglet et netværk, der kan samle
trådende fra os alle og kan være erhvervslivets
stemme. Vi har været i gang i et år, og vi er al
lerede 70 medlemmer. Jeg synes, vi er godt på
vej, siger han.
Erhvervslivets stemme
Vejen skal føre til en regional samhørighed
og fælles fodslag blandt virksomhederne. Jan

Bunk Harbo Larsen tror på et netværk, der
kan bidrage til at se de store linjer:
- Jeg håber, vi kan etablere os som et fælles
talerør for udvikling og vækst i hele Trekan
tområdet. Vi er på så mange gode måder en
del af en fælles region, og vores hverdag er
regional: Vi har kunder og medarbejdere fra
hele området, og vi er en del af det samme, om
byen så hedder Kolding, Middelfart eller Vejle,
siger han.
Ambitionerne er store og intentionerne
gode, men måske også optimistiske i et om
råde, hvor sporene i nogen grad kan skræmme:
Trekantområdet har i nyere tid skændtes med
sig selv om alt fra nyt fælles storstadion, jern
banedrift og sygehuse, og interne stridigheder
mellem byerne i området er langt fra fortid.
Jens Boesen, direktør i håndboldklubben
KIF Kolding København, er aktiv i netværket
for at gøre op med den del af lokalpatriotis
men, som hæmmer det regionale udsyn:
- Vi skal glædes over, at der sker noget i hi
nandens byer. Når Siemens flytter 650 arbe
jdspladser til Vejle, så skal vi da være glade for
det – og ikke skælde borgmesteren i Kolding
ud over, at det ikke blev i Kolding! Vi skal unde
hinanden succes, for det er sådan, vi skaber
den sammen. Ellers kan vi holde hinanden
nede i fælles glemsel, pointerer Jens Boesen:
- Kan netværket bidrage til, at vi bliver
bedre til at glædes med hinanden og unde hi
nanden noget, så vil det være fantastisk, siger
han.
Til gavn på tværs
Netværket tæller flere store virksomheder i re
gionen, og Jens Boesen efterlyser, at de region
ale fyrtårne fylder mere. Både at de selv tager
ordet, og at der bliver lyttet til dem:
- Fyrtårnene kan se det, lokalpolitikerne
ikke kan se. Og de kan tillade sig et udsyn, som
politikerne ikke har. Kan erhvervslivet få mere
fyldest i debatten, så vil det styrke os alle, siger
han.
DONG Energy er en af de store virksom
heder i området. Virksomheden har hovedk
ontor i Skærbæk ved Fredericia, og Marianne
Klockmann, Brand Experience Manager,
anerkender, at der følger en forpligtelse med
størrelsen:

synliggøre ud over
Trekantområdets grænser.

“

Marianne Klockmann,
Brand Experience Manager, DONG Energy

“
Virksomheden hedder
PwC Trekantområdet, og vi er meget
bevidste om ikke at være PwC Vejle.
Vi er en virksomhed i Trekantområdet,
som tilfældigvis ligger i Vejle.

“

Jan Bunk Harbo Larsen,
partner og indehaver, PWC Trekantområdet.

- Helt bestemt. Vi er aktive i netværket, for
di vi mener, vi som en stor virksomhed med
mange medarbejdere og aktiviteter i området
også gerne ser, at erhvervslivet og dermed om
rådet styrkes. Et aktivt erhvervsnetværk, hvor
der er fokus på at inspirere og lytte, vil gavne
på tværs, siger hun.
DONG Energy er ikke bare en regional men
national virksomhed med internationale tråde
i resten af Nordeuropa. På hjemmebanen er
det derfor naturligt at se hele Trekantområdet
som nærområdet, eksempelvis i rekrutter
ing af medarbejdere, hvor der er behov for at
tiltrække arbejdskraft fra et større område.
- Vi bidrager gerne til at synliggøre at Tre
kantområdet byder på et attraktivt erhvervs
liv. Det vil styrke muligheden for at tiltrække
og fastholde kompetente medarbejdere til om
rådet i fremtiden, siger hun.

“
Et aktivt og
velfungerende
erhvervsliv vil også
styrke de sportslige
resultater i området.

“

Jens Boesen, direktør,
KIF Kolding København Trekantområdet
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”Globalt set er vi et
meget lille område!”
Der må aldrig være tvivl om viljen til samarbejde.
Formanden for DI i Trekantområdet kalder til samling.

D

et er meget sigende for Jacob Madsens
engagement i Trekantområdet, at det
absolut første ord, der optræder på
notatblokken efter endt interview, er ’sam
menhængskraft’.
For det er den, han som Vice President i Dan
foss Electric Heating Systems i Vejle og for
mand for DI i Trekantområdet brænder for:
- Sammenhængskraften er altafgørende.
Vi skal søge den, og vi skal fastholde den. Det
er sammenhængskraften og sammenholdet i
Trekantområdet, der gør, at vi har succes, me
ner Jacob Madsen:
- Hver for sig er vi gode, men i en lille skala.
Globalt set er vi et meget lille område! Kun
sammen kan vi løfte os yderligere op. Hvis vi
skal derop, hvor man ser ud over området og
får øje på os mellem Hamborg og København
og ser os som et alternativ på lige fod med de
to, så er det kun muligt, hvis vi byder ind som
det samlede område, vi er, siger han.
Hold fokus!
Trekantområdet har mange plusser. Geo
grafien som knudepunkt i Danmark, mange
spændende jobs i nærområdet, naturen og in
frastrukturen. Erhvervslivet er stærkt:
- Vi har nogle kæmpestore virksomheder
her i området, som andre gerne ville have. Vi
er en producerende region, med et varieret
erhvervsliv med store styrker på eksempelvis
fødevarer, energi/miljø og transport. Vi har
masser at byde på, og vi har mange velud

dannede mennesker at ansætte. Vi har inter
national skole og spændende uddannelser,
siger Jacob Madsen.
Men Trekantområdet er også udfordret af,
at der ikke er en naturlig leder. Der er ikke én
centerby, men flere. Det har ført til interne –
ind i mellem følelsesladede – diskussioner om
alt fra placering af sygehuse og vejføringer til
støtte af fodboldklubber.
- Der er mange forskellige interesser. Der er
forskellige byråd, og der er forskellige dagsor
dener. Min appel er, at vi husker at se på den
helhed, vi alle er sammen om. Det er fint at
kæmpe for det lokale, men det skal være med
måde! Når eksempelvis Siemens Wind Power
flytter til Vejle, er det en fantastisk nyhed –
også i Kolding og Middelfart, understreger
han:
- Vi må ikke miste fokus. Set fra virksom
hedernes side er det oftest hip som hap, om
den vælger at bosætte sig i eksempelvis Fred

“
ericia eller Kolding, og det kan være margina
ler, der afgør, om man flytter til Vejen i stedet,
siger Jacob Madsen.
Muligheder i fællesskab
Ifølge Jacob Madsen betyder det mindre, om
man er det ene eller det andet sted som virk
somhed. Og det er i hvert fald oftest hele Tre
kantområdet, der bliver valgt til, når en virk
somhed slår sig ned i området:
- Man har her i området infrastruktur til
at nå over 350.000 mennesker på 20 minut
ter. Det er det, vi bliver valgt på. Så kan man
godt undre sig over, at den lokale borgmester
må ud og forklare sig, fordi det blev nabokom
munen, virksomheden faktisk placerede sig i.
Det er en helt forkert tilgang. Det giver vækst
og muligheder for hele området uanset, siger
han:
- Vi er hinandens forudsætning!
Jacob Madsen har noteret sig en stigende
konkurrence fra andre erhvervsom
råder og byer i den nære geografi. An
dre er også dygtige, og man må ikke
forfalde til troen på, at Trekantområdet
altid vil være noget særligt.
- Vi har haft nogle fordele, og vi har
stadig mange styrker. Dem kan vi bev
are, hvis vi står sammen om det område,
vi er i. Hvis vi undgår at lade de nære sag
er skygge for det store perspektiv og fælles
udsyn, så vil vi bevare fordelene, siger
Jacob Madsen.

For en lokalpolitiker er der flere stemmer
i at ville styrke skolerne i nærområdet
end i at ville løfte Trekantområdet. Men
måske styrkede man skolen bedst ved at
løfte Trekantområdet for at tiltrække flere
arbejdspladser og dermed skabe et bedre
skattegrundlag for kommunerne.

”

Jacob Madsen, formand for DI i Trekantområdet
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”Når viden er gratis får træning værdi”
IBC Innovationsfabrikken
træner hvert år 20.000
forskellige kursister på
lange og korte forløb.
Efteruddannelse er en
livslang proces.

-S

at på spidsen kan man sige: Hvad er
berettigelsen i, at en lærer formidler
eksisterende viden 200 dage om året
og derefter begynder forfra med et nyt hold
studerende? Den viden kan lige så godt formi
dles via en computer.
Ordene er Jens Gamauf Madsens, og det
kan synes besynderligt; han er nemlig direk
tør for IBC Kurser og dermed både formidler
af læring og chef for en hel masse undervisere.
Men der er skam mening med det:
- Megen viden er gratis i dag. Du kan finde
det meste på internettet, og det giver ikke men
ing at stå og fortælle om det år efter år. Det, der
til gengæld giver mening og i stigende grad er
efterspurgt, er træning. Når viden er gratis,
bliver det tydeligt, hvad træning er værd. Og vi
fokuserer på træning frem for blot at formidle
kendt viden, siger Jens Gamauf Madsen.

”Uddannelse skal være et fleksibelt supplement for at være relevant”,
siger Jørgen Houmann, adm. direktør IBC

Livslang læring
Efteruddannelse, opdatering og ajourføring
af kompetencer er i stigende grad en vare,
der efterspørges. IBC Innovationsfabrikken
træner hvert år cirka 20.000 kursister. Efter
uddannelse er for faglærte og ufaglærte, både
ledige og i arbejde. Ufaglærte styrker sig selv
og mulighederne på jobmarkedet ved at blive
faglærte; faglærte tilegner sig vigtige kompe
tencer på korte kurser og specialister får nye
karriemuligheder på ugelange forløb.
Hver dag går mellem 300 og 800 mennesk
er ud af IBC Innovationsfabrikken med mere
mellem ørerne, end da de gik ind.
- Vi har et andet perspektiv på vores arbejds
liv i dag end tidligere, siger Jørgen Houmann,

adm. direktør i IBC:
- Vi lever længere, og arbejder længere. Den
uddannelse, du tog som 20-25-årig, er ofte
totalt forældet, når du runder 50 år. Og i den
alder kan du stadig have 20-25 år tilbage af
dit arbejdsliv. Livslang læring har aldrig givet
mere mening, siger han.
Kan man gøre den livslange læring relevant
for netop den kursist i præcis den virksomhed,
så er det noget, der efterspørges.
- Vi hører ofte: ’Vi er nok lidt specielle’, når vi
går i dialog med virksomheder. Og det er som
regel rigtigt, for alle virksomheder har noget,
der er unikt og deres egen kultur. Det, der er
vores opgave, er at byde ind med noget efter
uddannelse, der kan ramme de behov og den
hverdag, der er i den virksomhed, siger Jens
Gamauf Madsen.
Det gælder om at tilpasse sig kundens be
hov og muligheder, siger Jørgen Houmann:
- Vi kombinerer træning hos os med træn
ing hos kunden, med digital læring og med
de ønsker, der måtte være. Vi kan skræddersy
forløb til den enkelte og samtænke virksom
hedens strategi, den enkeltes personlige øn
sker, læringsstil og kultur. Ny viden og uddan
nelse skal være et fleksibelt supplement, og
det bestræber vi os på at være, siger Jørgen
Houmann.
Tilpasset træning
Værdien af efteruddannelse er i stigende grad
gået op for virksomhederne, og særligt eft

“
Midt i livet vil mange af
os have 20 års arbejdsliv
foran os. Det er et per
spektiv, som giver mod
på mere uddannelse.

”

Jørgen Houmann, adm. direktør IBC

eruddannelse til at løse meget konkrete ud
fordringer. Når uddannelsesinstitutionerne
samtidig har set behovet for at tilpasse sig,
giver det gode forløb for begge parter.
- Der er færre jobs i Danmark i dag, hvor
man kan klare sig på generelle færdigheder.
Man skal kunne noget ekstra. Derfor kan vi
heller ikke slå os op på kun at tilbyde faste
undervisningsmoduler. Omkring halvdelen af
vores forløb finder sted ude på arbejdsplad
serne som skræddersyede og situationstilpas
sede forløb rettet mod lige netop det, virk
somheden efterspørger, siger Jens Gamauf
Madsen:
- Det gælder blandt andet om for os at træne
kursisterne i de færdigheder, der er brug for
på netop den arbejdsplads. Der er kompe
tencer, som det er svært at beskrive og sætte
ord på, men man kan træne en situation eller
funktion, så kursisten bagefter er dygtigere til
sit arbejde, siger han.
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“
Vi baserer vores uddannelser på levende og
inspirerende undervisere i verdensklasse kombineret
med praktisk anvendelighed og refleksion

”

Bjarke Wolmar om IE Business School og HPI Academy

t r e k a n to m r å d e t – da n m a r ks væ ks tc e n t e r

fak t a

Uddannelse i
verdensklasse
Nordic Executive
Academy henter de
bedste og mest inno
vative universiteter
til Danmark. Under
visning fra verdens
førende Business
Schools.

I

E Business School i Madrid har på få år etab
leret sig som en af de mest progressive og
nytænkende på sit felt, og blev da også i
2012 og 2013 belønnet med en førsteplads på
Financial Times anerkendte Business School
Rating som Europas bedste Business School
og verdens bedste indenfor e-learning.
I et nyt samarbejde mellem Nordic Execu
tive Academy og IBC kommer IE Business
Schools kompetencer nu til Norden:
- Mange af tidligere tiders traditionelle teori
om virksomhedsudvikling udfordres kraftigt i
disse år, siger Bjarke Wolmar, direktør i Nor
dic Executive Academy.
- Og det er i høj grad IE Business School,
der viser vejen til en ny forretningsmodel og
ny tankegang på ledelsesgangene. Det er det,
vi nu bringer til Danmark, siger han.
Innovation er forskellen
I dag er det graden af innovation og
hastigheden af den, der er den afgørende
forskel på virksomhederne. Det kræver nye
tilgange til virksomhedens udvikling.
- IE Business School fanger tendenserne
før de fleste. Skolen har en systematiseret
tilgang til at lære af nytænkning. Den forstår
at trække essensen ud af innovation og at gøre
dén del til undervisning, så man hele tiden er i
gang med at undervise i den nyeste viden, som
er svært at få på nogen anden business school,
siger Bjarke Wolmar.
En af kernerne i tilgangen fra IE Business
School er, at konstant innovation er det eneste
blivende. Sådan gør skolen selv – og den er
derved selv et billede på det, man underviser i.
- Der findes andre universiteter og busi
ness schools, der er mere kendte i den brede
befolkning. Men IE i Madrid er på relativt få år
blevet nr. 1 i Europa, siger Bjarke Wolmar.

Bjarke Wolmar og Linda Kihl, henholdsvis direktør og salgsdirektør i
Nordic Executive Academy
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Målrettet undervisning
Nordic Executive Academys uddannelser er
målrettet deltagernes baggrund.
Executive
Leadership
Pro
gramme giver topledere, chefer og ejerledere
essensen af viden fra Executive MBA på IE
Business School, mens Advanced Sales
Programme er målrettet sælgere på højt
niveau, salgsdirektører og administrerende
direktører, som ønsker værktøjer inden for
strategi, lederskab og salg på masterniveau.

Nordic
Executive
Academy
Financial Times Ranking er blandt
andet baseret på løn for MBA’erne
efter endt uddannelse, jobmu
ligheder og typer af job til kandi
daterne og de studerende vurdering
af studiet.

FA K TA om
uddannelserne:
Executive Leadership
Programme har tre moduler:
Innovation, forretningsmodeller
og lederskab. Modulerne er fordelt
over 6-8 måneder i Berlin, Madrid
og Kolding.
Prisen for uddannelsen er 8.995 €.
Advanced Sales Programme
har tre moduler:
Salgsstrategi, salgsledelse og salg
baseret på tillid. Modulerne er
fordelt over 6-8 måneder med 2
moduler i Madrid og ét modul i
Kolding.
Prisen for uddannelsen er 7.995 €.

Ambitionen er at dække det skandinaviske
marked for korte og effektive uddannelser
fra Europas førende business universiteter.
Udover IE Business School i Madrid samar
bejder man med HPI School of Design Think
ing i Potsdam, som er en søsterorganisation til
Dschool på Stanford University.
Som direktør ved Hydro Aluminium havde
Bjarke Wolmar et stort ønske om en EMBA fra
en af verdens førende business schools, men
med familie, rejsedage og et krævende job var
dette umuligt. Executive Leadership
Programme rammer et stort behov i mark
edet for topledere, som ikke har tid til en fuld
Executive MBA.
- Med Advanced Sales Programme
har vi etableret en salgsuddannelse på strat
egisk niveau fra Europas førende Business
Universitet siger Linda Kihl Linda Kihl, salgs
direktør i Nordic Executive Academy:
- Der er behov for at salgsledelsen kan ar
bejde og kommunikere strategisk. Salgsor
ganisationens og kundernes stemme og input
er helt afgørende for virksomhedens succes,
siger hun.

Vi samler ikke på trofæer
Vi samler på udfordringer
Er det selve jagten, der gør det så sjovt? For nogle er det sikkert,
men for os er det egentlig mest alt det andet. Nødden der skal
knækkes, hverdagens frikadeller, lokummet der brænder og
selvfølgelig de lejlighedsvise fester.
Synes du, det er iøjnefaldende for et reklamebureau? Det er der
selvfølgelig et helt indlysende svar på.
Hvis det ikke skal være Markant. Hvad skal det så være?

Boli.nu | Broen | Coop | Electrolux | HMN Gassalg | Honda | KFUM´s Sociale Arbejde | Lidl | Lindab | NRGi | Union | Valsemøllen | Würth

markant.dk
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”Udvikling
er i havnens
DNA”

ADP –
Associated
Danish Ports
Havnen i Fredericia har altid været
udfordret af infrastrukturelle
ændringer – og har håndteret dem
alle med udvikling. Næste skridt
kommer nu, hvor havnen går i land!

S

tiftet i 1808 var Fredericia Havn både
veletableret og travl i mange år. Havnen
stod for at fragte jernbanegods med skib
fra Fredericia til Strib og var en forbindelse
mellem Jylland og Fyn, som man ganske
enkelt ikke kunne undvære.
Indtil Lillebæltsbroen kom.
- Planlægningen af Lillebæltsbroen var en
kæmpe udfordring for havnen. Det var en kon
struktion, som med ét ville fjerne det marked,
havnen levede af i Fredericia, siger Jens Peter
Peters, administrerende direktør i ADP – As
sociated Danish Ports, som Fredericia Havn
er en del af i dag:
- Men det er meget betegnende for men
taliteten på Fredericia Havn, at det år, hvor
Lillebæltsbroen blev indviet, også er det år,
hvor Fredericia Havn iværksatte sin første
havneudvidelse, ’Vesthavnen’. Og det er ikke
mindre betegnende for Fredericia Havn, at
’Vesthavnen’ i dag er vores østligste havn, fordi
vi har udvidet så mange gange siden, siger han.
Ikke verdens centrum
Udvidelse og udvikling er en del af Fredericia
Havn, og har altid været det.

“
De fladskærme, de sælger
i Elgiganten eller i Bilka,
bliver jo produceret et
andet sted. Vi kan altid
se her først, om der er
blevet købt ind op til et
VM i fodbold.

”

Jens Peter Peters,
adm. direktør i ADP – Associated Danish Ports.

- Udvikling er i havnens DNA, siger Jens Pe
ter Peters:
- Det har altid været havnens modsvar på
kriser og trusler, at man hele tiden skulle finde
en anden vej, et nyt marked. Jeg blev selv ansat
for ca. 14 år siden med den bundne opgave at
finde nye markeder, og det ligger dybt i virk
somheden at se på muligheder hele tiden,
siger han.
Udviklingsparatheden og øjet for de gode
muligheder har været med til at etablere
havnen som nationens største målt på god
somsætning.
Fredericia Havn er begunstiget af det
dybeste vand og en masse strøm, hvilket både
betyder en isfri havn og plads til rigtig store
skibe.
Men de naturlige fordele har aldrig gjort det
alene.
- Vi er meget bevidste om, at intet lastes eller
lodses her ved et tilfælde. Vi har nogle fordele
fra naturen, men de kan ikke stå alene. Vi er
ikke verdens centrum, og den viden er årsa
gen til, at vi arbejder målrettet hver dag, poin
terer direktøren.
Havnen går i land
Næste naturlige skridt er synlige i horisonten.
Havnen er allerede en del af noget større i
ADP – Associated Danish Ports, som udover
Fredericia også ejer og driver havnene i Ny
borg og Middelfart – og Jens Peter Peters kan
godt forestille sig en udvidelse med andre
havne i Danmark
- Vi er en del af Trekantsområdet, og det
kunne være spændende at gå sammen og
skabe Trekantområdets Havn. Og det siger
jeg ikke for at genere vores nabohavne i Vejle
og Kolding, de gør det begge godt, men det
kunne være fantastisk, hvis vi kunne få 2 + 2 til
at give 5 og dermed styrke os alle. Hvis vi gik
sammen, så kunne vi specialisere og udvikle
os yderligere og tilbyde et endnu stærkere
produkt. Vi har set, at vores samarbejde og
fordeling med de tre nuværende havne i ADP
har betydet, at alle tre er specialiserede, siger
Jens Peter Peters.

ADP – Associated Danish Ports er
Danmarks største havn på godsom
sætning med 12-13 mio. tons. Århus
Havn har en godsomsætning på 9
mio. som den næststørste.
ADP håndterer primært råolie, min
eralske olie- og benzinprodukter,
korn og foderstoffer, containere og
Ro/Ro (roll on, roll of), biler, men
også vejsalt til de danske landeveje
samt biofuel (træpiller).
Virksomheden beskæftiger ca. 50
medarbejdere, og der skabes via
ADP ca. 3.000 arbejdspladser i
Fredericia og Nyborg.

Et andet og større skridt er at udvide havnen
– på land!
ADP er aktuelt i gang med at sondere
markedet i forbindelse med den igangsatte
udvikling af en transportterminal i Taulov,
hvor man etablerer en såkaldt tørhavn un
der navnet DMTC – Danmarks Multimodale
Transport Center.
- Placeringen er oplagt: Vi har et jernbane
knudepunkt, har E45 og E20 lige udenfor, det
dybeste vand i kongeriget og over 300.000
indbyggere i nærområdet, siger Jens Peter
Peters:
- Men ideen er interessant af andre end
geografiske grunde. Vi kan være med til at
forædle transporten. Vi kan skabe et lager, så
transporten kan puljes smartere og håndteres
bedre, og vi kan gøre værdikæden stærkere,
siger han.
ADP har allerede sonderet terrænet grun
digt og kontaktet ca. 75 store spillere på trans
port- og logistikområdet for at høre, hvad de
siger til tanken. De er positive:
- Da jeg ringede til en af dem og fortalte om
vores tanker, svarede han: ”Det var da dejligt,
du ringede”. Vi tror på, det er et produkt, der er
behov for, siger Jens Peter Peters.
Foto:
”Vi er en vækstgenerator for hele området
– det gods, vi håndterer, genererer arbejds
pladser i baglandet. Men vi er også en væk
stindikator. Det er på havnen, man kan se kon
junkturerne i samfundet tydeligst”, siger Jens
Peter Peters, adm. direktør i ADP – Associated
Danish Ports.
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”Vi kan ikke
rådgive værdi
skabende,
hvis vi kun
sælger timer”
”Rådgivning i partnerskab er noget,
begge skal turde og ville. Ellers
fungerer det ikke”, siger direktør
Erik Svanvig fra SKOV Advokater.

D

er er to stereotyper på advokatforret
ning, og begge billeder trives i bedste
velgående. Der er de meget speciali
serede advokater fra de store advokatfirmaer,
der retter sig mod de helt store virksomheder
– og så er der generalistadvokaterne i provin
sen, som primært betjener små virksomheder
og private, og som populært sagt kan lidt af det
hele.
Midt i mellem de to har SKOV Advokater i
Vejle skabt en niche, hvor de fokuserer på små,
mellemstore og større kunder:
- Vi har en ambition om at placere os mel
lem de to typer forretningsmodeller og vise en
alternativ måde at gøre tingene på, siger Peter
Heide Wessel, partner og advokat i SKOV
Advokater.
Virksomheden har taget det bedste fra
begge verdener: Kompetenceniveauet og spe
cialisten fra de store og nærværet og gene
ralisten fra de mindre. Og har derefter rystet
uvanerne af sig:
- Nogle juridiske fagspecialister er vant til
at tale med andre jurister i de virksomheder,
de rådgiver – måske endda med jurister, som
også selv er specialister. Den form for rådgiv
ning, vi yder, sker ofte på et niveau, hvor forud
sætningerne kun er på vores side af bordet.
Det kræver, at vores rådgivning også er forret
ningsmæssigt og praktisk integreret i kundens
virksomhed, og at vi kan formidle juraen i et

direkte sprog, så essensen af vores rådgivning
kan bruges af den beslutningstager, vi sidder
overfor, siger Peter Heide Wessel.
Tilgangen er velfunderet i SKOV Advokater;
en af de større advokatvirksomheder i Sydjyl
land.
Erik Svanvig, partner og direktør i huset,
siger, at SKOV har en lang tradition for at sige
og gøre tingene enkelt. Det er faktisk årsagen
til, at man har valgt at have et punktum i fir
maets bomærke.
- Vi ville være en sølle rådgiver, hvis vi ikke
siger det, som vi ser det, siger Erik Svanvig:
- Det forpligter at have forudsætningerne.
Kunderne ved ofte ikke selv, hvad de har brug
for, siger han.
Partnerskab søges
SKOV Advokater blev etableret i 1991 ved en
fusion mellem to af Vejles dengang største og
ældste advokatvirksomheder. Firmaet betje
ner stadig mange kunder, som også var kunder
før fusionen, og som har været i huset i genera
tioner.
- Vi har det privilegium, at vores kunder
ønsker os tæt på og selv søger et partnerskab
med os som den betroede rådgiver, siger Erik
Svanvig:
- Rådgivning i partnerskab er noget, begge
skal turde og ville. Ellers fungerer det ikke. Vi
forsøger til stadighed at forstå kundens forret

skov advokater
SKOV Advokater betjener erhvervs
virksomheder,
offentlige
myn
digheder og organisationer samt
private. Virksomheden har 27 med
arbejdere.

“
Vi har kunder, vi har
haft i generationer.
Man får ikke en finere
anbefaling.

”

Keld Norup, Skov Advokater

SKOV Advokater består bl.a. af de
tre partnere (fra venstre)
Peter Heide Wessel, Erik Svanvig
og Keld Norup

ning og følge værdierne, så vi kan være kom
mercielle i vores rådgivning. Vores rådgivning
skal tilføre værdi hver eneste gang, og det gør
den kun, hvis vi forstår kundens forretning,
siger Erik Svanvig.
Den filosofi er én af grundene til, at SKOV
Advokater ikke afregner blindt på grundlag
af medgået tid, og til at medarbejderne hos
SKOV Advokater ikke udelukkende arbejder
under de debiteringskrav, som ellers er ku
tyme i branchen:
- Det er farligt at sætte en sælger i spidsen
for produktionen. Vi kan ikke rådgive værdi
skabende, hvis vi kun sælger timer, siger Erik
Svanvig:

- Det fjerner fokus fra det centrale i vores
rådgivning; at tilføre værdi.
Peter Heide Wessel supplerer:
- Vi arbejder derudover efter en key account
management-tankegang. Vi synes, det giver et
bedre resultat og en mere effektiv tilgang – og
det understøtter den relations-baserede råd
givning, som vi mener, er ét af vores varemær
ker. Grundtanken er, at vi samarbejder
om at yde den bedste rådgivning ved, at jeg
f.eks. sammen med Erik inden for mine spe
cialeområder hjælper en kunde, som har den
nære relation til ham. På den måde integreres
nærheden og kendskabet til kunden med højt
specialiseret rådgivning på alle områder. Det

bidrager til, at vi som hus skaber værdi. Hvem,
der gør hvad, er jo kunden uvedkommende,
blot han får opgaven løst bedst muligt, siger
han.
Dimensioner i rådgivningen
Tilgangen bidrager også til at placere SKOV
Advokater i feltet mellem generalist og specia
list. Alle bidrager til at skabe resultater i fæl
lesskab, og man byder ind med sine specialer,
når der er brug for det.
Peter Heide Wessels specialer er virksom
hedsoverdragelse (M&A), finansieringsret og
vedvarende energi – ofte i internationale sam
menhænge, da han kan begå sig juridisk på

både engelsk og tysk.
Men han er også generalist og i stand til at
byde ind på andre områder:
- Vi kan ikke være specialister uden også
at være generalister. Det nytter ikke noget at
have ret på sit felt, hvis det betyder, at kunden
bliver malet op i et hjørne på andre felter. Vi
skal kunne begge dele, og samtidig formå at
integrere vores rådgivning forretningsmæs
sigt i kundens virksomhed. Det er ganske en
kelt en forudsætning for at blive en betroet
rådgiver, siger han.
For netop at styrke sine forretningsmæssige
kompetencer tog Peter tidligt i sin karriere en
MBA på Copenhagen Business School.
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Hvor talenter gøres
klar til næste skridt
IBC Executive er med til at gøre karriere
vejen mod et job i ledelse mere synlig.
Det handler blandt andet om at lade noget
kompetence blive i det gamle kontor.

I

filmen ’The American President’ med
Michael Douglas opdager hovedpersonen,
at han efter år med chauffør ikke længere
kan køre bil selv. Som præsident er evnen til
at køre bil ikke en kompetence, man har brug
for – og derfor har han aflært den.
Aflæring er et vigtigt element af et karriere
forløb. Man skal ikke tømme hele harddisken,
når man stiger i graderne, men nøglen til god
ledelse ligger i, at man forstår at efterlade de
rigtige ting på det niveau, man forlader.
- Det er ikke nok at lære nyt, når man skifter
fra medarbejder til leder. En vigtig proces er
også at lade nogle kompetencer blive på det
gamle kontor, siger Jens Gamauf Madsen, ud
dannelsesdirektør for IBC:
- Mange kompetencer, som gjorde dig god i
dit gamle job, er irrelevante i det nye. Man skal
enkelt sagt glemme, hvordan man eksempel
vis taster løn eller bogfører en ordre, hvis det
var det job, man havde og nu er administrativ
leder. Hvis man holder fast i de kompetencer,
er der fare for, at man ikke lader andre udføre
deres arbejde og ikke selv vokser med de nye
opgaver, man har fået, siger han.
Nye kompetencer
Den danske virksomhedskultur er gearet til
at vise tillid og give ansvar, og ofte er vi som
medarbejdere engagerede i at vækste på arbe
jdspladsen og søge nye udfordringer.
- Karriereforløb fra medarbejder til lin
jeleder over teammanager til mellemleder
finder sted i mange danske virksomheder.
Skiftet kan synes glidende, men det kan være
en bumlet vej. Der er ofte brug for nye kompe
tencer, siger Jens Gamauf Madsen.
IBC Executive er med til at give de kom
petencer, der kan gøre karrierevejen mod et
job med ledelse mere synlig. Programmerne

“
Hver gang, du når et nyt
udviklingstrin, er der

IBC Executive
IBC Executive er IBCs nye ud
viklingsvej for ledere og ledelsestal
enter, der vil flytte sig fra talenter til
topledere.
IBC tilbyder på nuværende tid
spunkt tre lederprogrammer mål
rettet henholdsvis ledelsestalenter,
ledere, der leder medarbejdere,
og ledere, der for første gang leder
ledere.
Udover de tre lederprogrammer
tilbyder IBC Executive tre Master
Classes i henholdsvis Distancele
delse, Performance og Talentud
vikling for ledere.
Der kommer løbende nye program
mer og Master Classes til.
Læs mere www.ibcexecutive.dk

noget, du skal glemme

”
Jens Gamauf Madsen,
uddannelsesdirektør for IBC

afklarer, om ledelse og topledelse er det, delt
ageren har anlæg for, og bidrager til virksom
hedernes vækst ved at tilføre ny viden og kom
petencer gennem lederprogrammer, master
classes, organisationsudvikling samt kurser
og kompetenceudvikling.
Behovet er der.
- Der er rigtig mange på det nuværende
arbejdsmarked, som har brug for et kompe
tenceløft, siger Jørgen Houmann, adm. direk
tør i IBC.
Han kan se, at markedet er i vækst, fordi
erkendelsen af konstant dygtiggørelse er gået
op for flere:
- Forandringen er den eneste konstant i dag.
Fornyelsen er en permanent tilstand. Vi skal
hele tiden gøres klar til det næste job eller ud
fordring, ellers stivner vi, siger han.
Bearbejder sig selv
Læringen på IBC Executive fokuserer på den
hverdag, mellemlederen eller lederen står i –
det er teori i praksis, og forløbene befinder sig
i krydsfeltet mellem en uddannelse og en kon
sulentydelse:
- 99 ud af 100 kommer her for at arbejde
med deres egne konkrete udfordringer, siger
Jens Gamauf Madsen:

“
Udvikling og uddannelse er afgørende
for vækst, og vi praktiserer det selv: Jeg
har været her i seks år nu – ingen af de
– Ofte har lederen eller mellemlederen sine
egne data med. Mål fra virksomheden eller en
360 graders analyse, eksempelvis. Så bearbe
jder man de mål og ser, hvordan man selv kan
lykkes med det som leder, siger han.
Kursisterne får derved et meget konkret ud
komme med hjem, ofte i form af løsninger på
udfordringer.
- Når man træner i de udfordringer, man
har, giver kurserne og master classes større
værdi, siger Jens Gamauf Madsen:
- Vi hører ikke folk i lektien, da det er i deres
praksis vi kan se, om de har forstået bud
skabet. Vi er ikke teoritomme, tværtimod. Vi
vægter bare, at kursisterne kan noget med det,
de har lært. Det øger effekten af det, vi lærer
dem, når det er kursistens egen hverdag, vi ar
bejder med, siger han.

kolleger, jeg mødte dag ét, sidder i dag i
det samme job, de sad i dengang.

”

Jens Gamauf Madsen, uddannelsesdirektør for IBC

’Uddannelsesinstitution’ kan godt lyde lidt støvet og lugte af gamle
bøger. Vi har støvallergi! Vi er en innovationsfabrik og tager begge dele
alvorligt: Vi skal være innovative, og det skal føre til noget’, siger Jørgen
Houmann, adm. direktør i IBC.
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Når bare kemien
passer
R

åd: Der er kemi i alting. Det er som
med fodboldspillet – kemien ændrer
sig hele tiden, ved direktør Jens Hau
gaard, Mediator A/S i Kolding. Firmaet er
400 virksomheders eks
pert indenfor al
lovgivning om kemi.
Er myggebalsam kosmetik, et lægemiddel
eller et bekæmpelsesmiddel? Et er sikkert:
Der er kemi i produktet, og dermed kan det
bevæge sig fra den ene til den anden kategori
alt efter indhold, og hvilke grænseværdier der
skal overholdes.
- Det er uhyre kompliceret. Vores viden
ændrer sig hele tiden, og det gør lovgivningen
også. Derfor er der brug for eksperter som os,
siger direktør Jens Haugaard, Mediator A/S i
Kolding. Han står i spidsen for en stab af kemi
ingeniører og biologer, der er sat på én opgave:
Hele tiden at være opdateret med den nyeste
viden og udnytte den til at rådgive de mel
lem 300 og 400 kunder, der efterspørger den.
Hertil tæller navnkundige virksomheder som
Bestseller, Solar og Dupont.

Modsat hvad mange tror, har end ikke store
koncerner ansat egne eksperter indenfor
feltet.
Dyrt at overse
- Det er et nicheområde. Men et område, virk
somhederne er nødt til at tage dybt alvorligt.
Det kan blive meget dyrt, hvis Miljøstyrelsen
lader dig vide, at dit produkt er forkert mærket
eller ikke overholder en grænseværdi. Sæd
vanligvis vil produktet blive trukket tilbage
fra markedet. Det kan koste et højt sekscifret
beløb. Oveni kan komme en bøde. Endelig er
der risikoen for dårlig medieomtale, der givet
vis koster omsætning, forklarer Jens Hau
gaard.
Som med fodbold
Han beskriver kemi som fodbold.
- Ligesom spillet ændrer kemien sig hele
tiden. Det har at gøre med, at der hele tiden
kommer ny viden til et felt, hvor der er meget,
vi ikke ved endnu. Alle ved, at pesticider

forurener. Det er et kemi-område, som efter
hånden er gennemreguleret, fordi vi gennem
årelang fokus ved meget om plante- og insekt
giftes påvirkning af miljøet. Det samme vil ske
på mange andre områder, som ikke mindst EU
øger reguleringen af. Den kompleksitet skal du
være ekspert for at kunne gennemskue, fast
slår direktøren – eller som han betegner sig
selv: kemiadvokaten.
Kemiadvokat med høj vækst
Jens Haugaard har skabt sig et navn inden
for rådgivning om kemi. På 17 år opbyggede
han en tilsvarende virksomhed til Danmarks
førende på området – en virksomhed, som han
solgte i 2007. Da konkurrenceklausulen udløb
i 2011 grundlagde kemiingeniøren Media
tor A/S. Virksomheden er med 10 fastansatte
eksperter og et antal studentermedhjælpere
på tre år vokset til at være nummer to i
Danmark.
- Vi har vækst, har en Triple-A-kreditvær
dighed og vil næste år være en gazellevirk

“
Her til morgen fik jeg en henvendelse om et bolche.
Hvad har det med kemi at gøre?
Jo, forholdet mellem sukker og eucalyptus afgør,
somhed, siger Jens Haugaard, der betegner
sig selv som keminørd og virksomheden som
sin hobby.
Der løses opgaver for kunder i et dusin
lande i Europa, i Kina og USA.
Kunderne abonnerer på nyheds
breve og
lovservice. De omsætter selv den nye viden
eller efterspørger konsulenternes kon
krete råd.
Mediator A/S er konsulent for
Miljøstyrelsen.

om der er tale om et slik eller lægemiddel.

“

Jens Haugaard, Direktør og kemiingeniør
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frøs herreds
sparekasse
142-årig sparekasse
Frøs Herreds Sparekasse er grund
lagt i 1872.
140 ansatte i 11 afdelinger og i
hovedsædet i Rødding.
Danmarks 6. største garant
sparekasse.
3000 erhvervskunder.

Lille,
vågen
og
lokal
V

Erhvervsdirektør Jan W. Christensen tropper gerne selv op hos erh
vervskunderne. Den tætte kontakt til kunderne er et af Frøs Herreds
Sparekasses kendetegn. Foto: Robert Attermann

ækst: Frøs Herreds Sparekasse vinder
kunder på at kunne tilbyde erhvervs
rådgivning i alle 11 afdelinger. Lokalt
kendskab og lokalt ansvar taler til erhvervs
kunderne.
Lille og vågen er bedre end stor og doven.
Sat på spidsen er det et mundheld, der kan
hæftes på Frøs Herreds Sparekasse. Men det
er ikke ord, sparekassen hæfter på sig selv.
Derimod er det en karakteristik, som erh
vervskunden gerne selv må konkludere efter
at have stiftet nærmere bekendtskab med det
lille sydjyske pengeinstitut.
- Gør de det, så har vi opnået det, vi vil, siger
sparekassens erhvervsdirektør Jan W. Chris
tensen. Og noget tyder på det sker. En uafhæn
gig tilfredsheds- og loyalitetsmåling gennem
ført af Finanssektorens Uddannelsescenter
sidste år blandt kunder i danske pengeinsti
tutter viser, at Frøs Herreds Sparekasse lig
ger markant foran store banker som Danske
Bank, Jyske Bank, Nordea og Nykredit.
Metoden er betjening af erhvervsfolk der,
hvor de bor.

Indlånsoverskud: To milliarder
kroner.
Egenkapital: 569 millioner kroner
Erhvervsområdet udgør knap
halvdelen (48 procent) af sparekas
sens samlede volumen.
Læs mere: www.froes.dk

- I alle vore 11 afdelinger finder du en erh
vervsrådgiver. Det er i dagens Danmark langt
fra nogen selvfølge, at du i dit lokale institut
kan blive betjent af en lokalkendt ekspert. Vi
får meget positive tilbagemeldinger på den
service, siger Jan W. Christensen.
Det lokale skal trives
Sparekassen har et indlånsoverskud på to mil
liarder kroner, så der er rigeligt at låne ud af.
- Vi føler en forpligtelse til at medvirke til,
at erhvervslivet trives i de områder, vi driver
forretning. Vi er ikke nogen børsnoteret virk
somhed, der skal leve op til forventninger om
et stort afkast til aktionærerne.
- Selvfølgelig skal vi tjene penge til udvikling,
men vi er parate til at tage en kalkuleret risiko,
også selvom erhvervskunden har en beskeden
egenkapital, understreger Jan W. Christensen.
Erhvervsdirektøren nævner eksempler på
kunder, der er er blevet afvist andre steder.
- Vi har ud fra vores lokalkendskab troet
på dem. De har vokset sig store, så de i dag er
solide mellemstore virksomheder med mange
lokale arbejdspladser, siger erhvervsdirek
tøren.
Kurt og Jan møder op
Sparekassen baserer ikke sit tilsagn om en
kredit alene på regnskaber og budgetter. De to
direktører tropper ofte op, når en ny mellem
stor kunde ønsker at gøre forretninger.
- Det bliver taget vel imod. Vi får nye kunder,
når Kurt (sparekassedirektør Kurt Jensen,

red.) og jeg møder op. Folk i vores region bry
der sig ikke om at vente for lang tid – og slet
ikke på et svar fra København, pointerer Jan
W. Christensen. Han tilføjer, at sparekassen
har en politik om at svare indenfor 24 timer.
Følger kunden tæt
Er firmaet over en vis størrelse, så holder vi
samarbejdsmøder, når årsregnskabet kom
mer. Vi møder velforberedte op og har forslag
til, hvor der med fordel kan justeres, siger di
rektøren.
Frøs, som sparekassen kaldes i daglig tale,
har næsten halvdelen af sin forretning plac
eret hos erhvervskunderne.
- Udlån og garantier er på i alt 1,7 milliarder.
Det overrasker mange, at vi er så store i det
segment. Til gengæld har vi spredt udlånet
på en lang række brancher. Et risikobetonet
område som landbrug fylder ikke ret meget,
og vi begiver os ikke af med spekulation i ejen
domme, understreger Jan W. Christensen.
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3. februar 2015 kl. 17.00-20.00

F r a 5 t i l 60 m i l l i a r d e r p å
10 å r – h v a d s å n u ?
Højaktuelle Keld Rosenbæk Demant, CEO for en verdens førende virksomheder
inden for bunkerbranchen med 46 kontorer i 26 lande, indvier os i rejsen fra at være
en mellemstor europæisk virksomhed til at opnå en tredjeplads på verdensmarkedet
for skibsbrændstof – og ikke mindst fremtidsplanerne efter OW Bunkers konkurs.

Program
e t ÅR P A K K ET MED VIDENSDELING

Group CEO,
Bunker Holding
Keld Rosenbæk Demant

14. april 2015 kl. 17.00-20.00

for 2015

Private Equity som ejer
f o r m m e d f o k u s på v æ r d i 
skabelse og governance
- Hvordan arbejder en kapitalfond, og skaber den værdi for samfundet?
- Hvordan skaber Altor værdi for virksomheder og aktionærer?
- Hvordan leder Altor virksomheder, som de har købt op?

Partner,
Altor Equity
Partners A/S
Søren Johansen

11. juni 2015 kl. 8.15-10.00

Bliv

medlem

F i g h t e r W i n g Sk r y d s t r u p

på

www.erhvervsforum.net

Få en unik briefing af oberst Lars Smedegaard Kjøller fra det danske flyvevåben.

7. oktober 2015 kl. 8.30-10.30

20. januar 2015 kl. 8.15-10.00

Efteruddannelse,
s o m s k a b e r r e s u ltat e r

OMSTILLING AF DET DANS K E
ENERGISYSTEM

Efteruddannelse skal skabe værdi for kunderne – ellers er det spild af tid.
IE Business School har udviklet en unik model til efteruddannelse, som på få
år har gjort IE til Europas førende Business School målt på Financial Times
ranking. På et enkelt område er IE endda nr. 1 i verden, og det er på
E-learning og blended learning.
Vandyck præsenterer en model for efteruddannelse, som er ny og revolutionerende og skaber resultater for deltagerne og virksomhederne. Det er første
gang, at Vandyck og IE Business School præsenterer i Danmark.

Hør bl.a. om Thermal Power, én af de vigtigste bidragsydere til den grønne
omstilling af det danske el- og fjernvarmesystem samt andre nye forretnings
områder hos DONG Energy.
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Direktør for Europas
førende Business
School – IE i Madrid
Vandyck Silviera

.

NET

Koncerndirektør,
DONG Energy
Thomas Dalsgaard

12. november 2015 kl. 17.00-20.00

VI ER B EDST , NÅR VI ER GLADE
Glæde og succes hænger uløseligt sammen for den moderne arbejdsplads. Når vi er
glade, er vi mest effektive, mest kreative, mindre syge – vi lever endda længere. Mød op
til et brag af et foredrag, der er fyldt med humor og aha-oplevelser undervejs.

Nyhedsvært, TV2
Mikael Kamber
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Øjet i det høje ser mere og mere
Sikkerhed: Fredericiabaserede SCANVIEW A/S
har succes med sin nyska
bende videoovervågning:
Knivskarpe billeder fra
blot ét kamera, der over
våger alle kroge af såvel
små som store arealer.

D

et er hadet og elsket. Bandet dybt ned
i helvede som ”Big brother is watching
you” og lovprist som virkningsfuldt og
pur nødvendighed: Videoovervågning. Når det
gælder ”øjet i det høje”, så leverer SCANVIEW
A/S i Fredericia den ypperste højteknologi.
Over 200 af virksomhedens servere regis
trerer aktiviteterne – lovlige og ulovlige – hos
DSB. Andre kunder er Billund
og Københavns Lufthavne,
Lego,
Vejdirektoratet,
Jyske Bank, Casino
Munkebjerg,
Fyns
Politi og Apcoa.
- Vi koncentrerer
os om at levere til
virksomheder. Vi er
fokuserede på at levere
det bedste og kun det
bedste indenfor video
overvågning. Derfor har
vi fravalgt de andre
produkter, som typisk
hører til branchen,
siger salgsdirektør
og medejer Johnny
Klausen.

Minister bekræfter effekt
- Uanset at man kan og skal diskutere græn
serne for, hvad der bør overvåges hvorhenne
og hvornår, så er videokameraer i det offent
lige rum kommet for at blive. Den politiske dis
kussion overlader vi til politikerne, men når
daværende justitsminister Karen Hækkerup
i april i år kunne fastslå, at fire år med vid
eokameraer i boligforeninger og ved idræts
anlæg har haft en markant præventiv effekt og
øget trygheden, så taler det for sig selv, siger
direktør Torsten Ussing.
Banebrydende teknologi
Den ypperste kvalitet globalt lige nu er tyske
Dallmeiers Awardvindende kamera Pano
mera, som SCANVIEW har forhandlingen af
i Norden.
Virksomheden er med Dallmeiers Pano
mera-teknologi flere år foran udviklingen hos
andre producenter i branchen. Med Pano
mera-kameraet er det muligt at overvåge
meget store arealer med blot ét kamera.
Tidligere skulle der fx 20 kameraer til, og
vagtfolkene skulle holde
øje med mange
skærme.
- Her har

du én skærm, hvor du kan se hele området og
zoome ind der, hvor det er nødvendigt. Bille
det er knivskarpt også i dybden, og der er in
gen ”blind spots”. Vi får meget positive tilbage
meldinger fra kunderne, pointerer Johnny
Klausen.
Ikke uden grund anvender de fleste tyske
og flere engelske stadions udstyret. Forleden
bekendtgjorde det internationale fodbold
forbund UEFA, at Dallmeier og Panomera er
forbundets foretrukne system.
Besparende system
Prismæssigt er systemet også i front. Der kan
spares op til 50 procent. Hvor der nu kun skal
sættes én mast op, så kræver andre systemer
adskillige master med tilhørende stort og
kostbart gravearbejde til de mange kabler.
Torsten Ussing peger på, at SCANVIEW
blev født af det Kirkbi ejede selskab SA View
Com. Koncernens langtidsholdbare værdisæt
såsom kundeloyalitet og high-end-produkter
har Torsten Ussing taget med sig, da han købte
overvågningsdelen af den Lego-associerede
virksomhed SA ViewCom i 2006.
- Håndværket skal der ikke stilles
spørgsmålstegn ved. Ikke noget med ding
lende kabler og skærme, der er strøet ud på et
bord. Designet skal matche vore selvbevidste
kunders krav. De betaler gerne lidt mere for
at få et kvalitetsprodukt, siger Torsten Ussing.

i vores anlæg, så er der livslang opdatering
med i købet, fastslår salgsdirektøren.
SCANVIEW udvikler individuelle løsninger
og bygger systemet op i tæt samarbejde med
kunderne. Da porteføljen er bred og består
af både offentlige institutioner og private fir
maer, er rådgivning også en naturlig del af
pakkeløsningen.

scanview A/S
Førende leverandør af video
overvågningsløsninger til det pro
fessionelle marked. Nøglefærdige
totalløsninger.
færdigudvikle ”ultra low-light-kameraer”, der
er i stand til at vise fantastisk skarpe billeder
optaget om natten. For os åbner det helt nye
døre og markeder, fastslår Johnny Klausen og
Torsten Ussing.

Forebygger konflikter
- Vi er inde i lovgivningen og ved, hvor græn
serne går. Også de etiske. Det indebærer, at vi
klæder kunderne på, så de får nedfældet de
rigtige politikker. Det handler om at forebygge
konflikter, siger Johnny Klausen og nævner
eksempler:
- Det kan være om datasiden, hvor der er
regler for, hvor lang tid man skal gemme data,
eller hvor grænserne går mellem offentligt og
privat rum. Vi har mange kommuner, skoler og
børnehaver som kunder. Her handler det om
at optage det nødvendige og ikke andet. Indi
videt har også rettigheder på et offentligt ejet
område, siger Torsten Ussing.

Forhandling af hele Dallmeiers
produktprogram i Norden.
Udsnit af kunder: DSB, Billund og
Københavns lufthavne, NAVIAIR,
Lego, Vejdirektoratet, Bane Dan
mark, Politiet, T. Hansen, DONG,
Jyske Bank, Casino Munkebjerg,
Skejby Sygehus, kommuner i hele
Danmark.
Forhandler af mærkevarerne
Dallmeier og Eneo.
16 ansatte. Serviceafdelinger flere
steder i landet.
Hovedadresse: Fredericia.
Webadresse: www.scanview.dk
Følg SCANVIEW på LinkedIn

Dybere fodaftryk
SCANVIEW har en fod indenfor i Norge, Sverige
og Finland. Det ligger i strategien, at i de kom
mende år skal fodaftrykket være dybere.
- Udsigterne er rigtig gode. Vi har de bedste
produkter, og der er nye på vej. SCANVIEW
og Dallmeiers forspring udnyttes nu til at

Livslang opdatering
- Af samme grund er vi ikke noget abonne
mentshus. Vi kunne sikkert sælge mere nu
og her med slagtilbud om billigt udstyr,
men når kunderne – senere – opdager,
hvor dyre abonnementsordninger er,
så fortryder de. Har du først investeret

Salgsdirektør Johnny Klausen og adm. direktør Torsten
Ussing i virksomhedens showroom.

Indehaverne og Søren Chistensen i Apcoas
vagtcentral i Billund Lufthavn.
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DKS sikrer kreditors
tilgodehavende og
”gør minus
til plus”

DKS A/S’ domicil gør op med alle klassiske
forestillinger vedr. inkasso.

DKS
DKS A/S
Helsingørvej 4, 7100 Vejle
Tlf.: 7572 8183
www.dks.dk
De godt 60 ansatte er fordelt på
konsulenter, kundeansvarlige,
fogedmedarbejdere samt aktiv
overvågning.

I

den ideelle verden betaler debitorer deres
regninger til tiden. Men virkeligheden i dag
ser noget anderledes ud. Der bliver stadigt
flere dårlige betalere, og det belaster likvidi
teten hos de kreditgivende virksomheder.
Med mere end 25 års erfaring er DKS den
seriøse samarbejdspartner, der hjælper med
at inddrive udeståender og styrker kundernes
likviditet. DKS har, siden indehaver Preben
Laugesen Grundtvig grundlagde firmaet
i 1997, haft kvalitet, konsekvens og
empati som nøglebegreber for
sin succes i inkassobranchen.
DKS tager skridtet videre og
møder både kunderne og ikke
mindst debitorerne i øjenhøjde.
Hos DKS er forretningskon
ceptet en optimering af
kundernes evne til undgå
tab på debitorer. Det sker
gennem en konsekvent per
sonlig kontakt enten tele

Kontorchef Nina Nors Nielsen.

fonisk eller via udkørende konsulenter, som
sikrer kreditors udestående bedst, hurtigst og
med færrest omkostninger.
Inkasso
Kernekompetencen hos DKS er inkasso.
Nøgle
redskabet er kommunikation, og virk
somheden udvikler løbende nye kompe
tencer, der til stadighed sikrer kunden bedre
indtjening og begrænset risiko. DKS tilbyder
fuld-service inkasso og er dermed den posi
tive faktor for kundens bundlinje. Det, at DKS
altid er i øjenhøjde med kunden, betyder også,
at DKS løbende afstemmer kundens forvent
ninger og får sat ord på, hvordan kunden
behandler sine kunder. En konsekvent og
struktureret rykkerprocedure er bl.a. med til
at sikre kunderne et mindre tab og som ofte
med bedre relationer med deres kunder til
følge Det grundlæggende arbejdsredskab er
et avanceret (egen udviklet) IT-system, som
ifølge kontorchef, Nina Nors Nielsen er ”best
in class”. Dette redskab understøtter alle
vores menneskelige kompetencer og således
optimerer den samlede proces og dermed
kundernes succesoplevelser.
Konsulentinkasso
Reagerer debitor ikke trods flere rykkere, skal
kunden tænke ”112 - DKS”.
En af DKS’ værdier er, at alle kan og skal
betale for den vare eller ydelse, de har be
stilt. ”Både du og jeg skal også betale for vores
mælk, når vi køber ind, ikke sandt?” frem
hæver Nina Nors Nielsen.
Kommer DKS ikke i kontakt med debitor via
traditionel brevinkasso, bliver debitor besøgt
af en af DKS’28 landsdækkende konsulenter.
Vores inkasso foregår under konceptet ”no
cure no pay” og i altid overensstemmelse med
god inkassoskik og rigspolitiets gældende
lovgivning på området. Ordentlighed betaler
sig, supplerer Preben Laugesen Grundtvig.
Dette gøres for, at finde en løsning på af
vikling af gælden. En anden af DKS’ værdier
er , at vi alle kan undvære 50,00 kr.
Mange debitorer er lettede over at få besøg

af DKS konsulenter, så der bliver taget hånd
om deres situation, og de kan blive hjulpet i
gang med gældsafvikling.
DKS har ydermere aktiv overvågning af
skyldnere. Dvs. DKS har et dedikeret team af
konsulenter, der løbende følger op på de debi
torer, der ikke overholder deres afdragsordn
ing, samt debitorer med ændrede indtægts
forhold, så de hurtigere kan få afviklet deres
gæld til kreditorerne.
Gennemsigtighed
Indtil for nylig har DKS især fokuseret på
små- og mellemstore virksomheder, men
tendenserne viser at den finansielle sektor
nu også kan se effekten af resultatorienteret
inkasso i øjenhøjde. DKS’ styrke for de større
virksomheder er det store erfaringsgrundlag
som gennemsyrer DKS, støttet af dens special
udviklede IT-system. Vi er blandt de absolut
bedst
indtjenende
inkassovirksomheder
i Danmark. Det betyder, at vi er dem, der
tjener vores kunder bedst, da vi afregnes på
de resultater, som vi leverer til vores kunder.
Et udsagn, der taler for sig selv, siger Nina
Nors Nielsen med stolthed i stemmen! For
retningskonceptet er gennemsigtighed, dvs.
kunden kender sin udgift fra begyndelse til
slut, ligesom kunden har 24/7 adgang til sine
sager og kreditoplysning via onlineadgang.
På kundens login er alle oplysninger
tilgængelige, så kunden kan følge udviklingen
i sagen.
Medarbejdere
Alle medarbejdere gennemgår en grundig og
løbende uddannelse i DKS’ eget træningsaka
demi. De uddannes i faglige opgaver, en god
portion psykologi, og især evnen til at kunne
kommunikere, så DKS kan møde såvel kunder
som skyldnere på en empatisk og løsnings
orienteret måde.
”Hos DKS spiller vi ”superliga kamp” hver
dag, og det kan vi ikke uden at træne løbende”
siger Kontorchef Nina Nors Nielsen.
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”Open for business” –
pengene er klar
-V

i har mange penge klar til
udlån. Kapital og likviditet
er på plads. Og vi er en bank
for alle typer og størrelser af er
hvervsvirksomheder i Trekant
området – lige fra den lille og
mellemstore virksomhed
til den
børsnoterede
koncern med inter
nationale muskler.
Det
gælder

også iværksættere, som vi har dedikeret en
særlig specialist-enhed til at supportere.
Niels Erikstrup Mortensen, erhvervs
kundedirektør i Danske Bank Erhvervscenter
Trekantområdet i Kolding, er meget klar i sin
udmelding til erhvervslivet i regionen. Danske
Bank vil gerne låne penge ud til erhvervsud
vikling.
- Både på landsplan og i Syddanmark har
vi de stærkeste og mest sikre erhvervskunder
blandt samtlige banker, viser en ny under
søgelse. Det betyder, at vi alt andet
lige har mindre risiko for tab
og dermed står stærkere
positioneret til at støtte
erhvervslivet fremad
rettet. Samtidig har
vi en meget stringent
og ensartet kredit
politik på tværs af
landets regioner og giver
således kunderne samme
behandling, uanset hvor
i landet, de bor, siger er
hvervskundedirektøren
og fortsætter:
- Vi er altid på jagt
efter gode nye pro
jekter at låne ud
til. Vi går ikke
på kompromis
med
vores

kredithåndværk, men lav gearing – forholdet
mellem egenkapital og fremmed kapital - er
absolut ikke noget krav for at være erhvervs
kunde i Danske Bank. Vi har mange mindre
syddanske kunder med en væsentlig højere
gearing end gennemsnittet. Med andre ord:
Har man ikke alle pengene selv, så kan man
låne dem, man mangler, hos os, hvis projektet
ellers ser fornuftigt ud.
Ikke bange for højere gearing
Erhvervskundedirektør Laurids Kudsk fra
Danske Banks finanscenter i Vejle pointerer,
at Danske Bank efter finanskrisen er midt i et
stærkt comeback. Erhvervskunderne oplever
en styrket bank med mere fokus på proaktiv
kundeservice og løsninger tilpasset meget for
skellige kundebehov.
- Det understreges af, at vi i 2014 har været
inde i en positiv udvikling og har vundet
markedsandele, når vi gør det op på udlåns
volumen. Jo, vi er bestemt ”open for business”,
siger han og fremhæver, at banken efter finan
skrisen også har rykket beslutningerne meget
tættere på kunderne.

“
Vi er altid på jagt efter
gode nye projekter at
låne ud til. Vi går ikke på
kompromis med vores
kredithåndværk, men
lav gearing – forholdet
mellem egenkapital og
fremmed kapital – er
absolut ikke noget krav
for at være erhvervskunde
i Danske Bank.

”

Niels Erikstrup Mortensen

at man med erhvervscentre i Kolding, Vejle
og Middelfart samt Finanscenter Trekantom
rådet i Vejle er lettilgængelig for alle erhvervs
kunder i regionen.
- Vi kører også gerne ud til kunderne, siger

erhvervskundedirektøren og tilføjer:
- Lokal synlighed og kompetence er vigtigt
for os. Og har vi brug for særlige kompetencer,
har vi en række specialister siddende indenfor
bl.a. cash management, investering, valuta
rådgivning og realkredit.
Kundetilfredshed er målet
Han pointerer videre, at kundetilfredshed er
målet med alt, hvad man foretager sig i Danske
Bank.
- Vi laver egne målinger og ringer efter
møderne til kunden for at høre, om alt er
forløbet tilfredsstillende. Desuden bruger
vi eksterne analyser, der lige nu klart viser,
at mange nye kunder kigger vores vej, siger
Laurids Kudsk.
Udvikler digitale løsninger
Teknologisk er verden - og ikke mindst
bankverdenen - i forandring, idet mere og
mere kommunikation klares ved hjælp af com
putere, smart phones og tablets. Det betyder,
at antallet af kundebesøg i bankerne falder
drastisk, og som en konsekvens heraf bevæger
bankverdenen sig mod færre og færre filialer.
- Dialogen med erhvervskunden er af
gørende. Det vil aldrig ændre sig. Når det er
sagt, så bliver det teknologiske område vigti
gere end nogensinde at profilere sig på som
bank i de kommende år. Derfor investerer vi
mange ressourcer i at udvikle brugervenlige
digitale erhvervsløsninger. Bedste eksempel
er MobilePay Business, som giver alle landets

danske bank

Danske Bank Erhvervscenter
Trekantområdet har afdelinger i
Vejle (erhvervschef Allan Hansen),
Kolding (erhvervsdirektør Niels
Erikstrup Mortensen) og Middel
fart (erhvervschef Mette Hosbjerg),
som betjener små og mellemstore
virksomheder. De større regionale
kunder med meget international
aktivitet betjenes fra Finanscenter
Trekantområdet i Vejle (erhvervsdi
rektør Laurids Kudsk).
Danske Bank er en full scale-bank
med alle forretningsområder - al
mindelig bank, realkredit, leasing,
pension, forsikring, virksomhed
shandel, investering osv.

virksomheder muligheder for let og elegant
at modtage mobile betalinger fra foreløbig
1,8 mio. danskere, som bruger MobilePay,
fortæller erhvervskundedirektør Niels Erik
strup Mortensen.
Sammen med sin kollega Laurids Kudsk
gentager han enstemmigt opfordringen til er
hvervslivet i Trekantområdet:
- Vi har penge klar til gode projekter. Kom
bare med dem.

Beslutninger træffes lokalt
- Op til finanskrisen blev syv ud af 10 kredit
beslutninger truffet centralt. Nu er det om
vendt. Nu træffes syv ud af 10 beslutninger
i det lokale erhvervscenter. Og det er vel at
mærke kreditbeslutninger, der tager udgangs
punkt i erhvervskundens samlede finansie
ringsbehov og forretningsstrategi. For vi vil
rigtigt gerne have flere kunder og gøre flere
forretninger. Men vi kigger os ordentligt for – i
egen interesse, men i lige så høj grad i kundens
interesse. Målet er nemlig tillidsfulde og lang
varige kunderelationer. Vi vil gerne være en
del af en ”livscyklus” med vores kunder i både
gode og mindre gode tider, understreger
Laurids Kudsk.
Danske Bank har alle forretnings
områder på hylderne og kan således
dække ethvert behov. Dertil kommer,

“Op til finanskrisen blev syv ud af 10 kreditbeslutninger truffet centralt. Nu er det omvendt.
Nu træffes syv ud af 10 beslutninger i det lokale erhvervscenter”, siger Laurids Kudsk.

“Vi har mange penge klar til udlån. Kapital og likviditet er på plads. Og vi er en bank for alle typer og størrelser
af erhvervsvirksomheder i Trekantområdet”, siger Niels Erikstrup Mortensen.
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På vej til et
gennembrud med
Patientkufferten

2

015-2020 bliver vigtige år for den
Odense-baserede, men TREFOR-ejede
teknologiske virksomhed, Medisat, der
har specialiseret sig i udvikling af velfærds
teknologi til sundhedssystemet og er ”first
mover” med det unikke produkt Patientkuffer
ten. Medisat er en udviklingsvirksomhed, der
efter otte år med løbende investeringer i ud
vikling og test af produkter nu står over for sit
endelige gennembrud som kommerciel virk
somhed.
- Innovation koster mange penge og ekstra
mange, når der er tale om telemedicinske løs
ninger til behandling af kroniske patienter i
eget hjem og IT-baserede omsorgsydelser til
offentlige og private kunder. Det tager nemlig
lang tid at overbevise beslutningstagere i flere
led og på flere niveauer, siger adm. direktør og
grundlægger af Medisat, Kurt Christensen.
TREFOR ejer 90 pct.
Han ejer i dag 10 pct. af aktierne i virksom
heden. De øvrige 90 pct. overtog TREFOR den
1. januar 2014, og Kurt Christensen ser det som
en kæmpe fordel at blive del af en så stor kon
cern.
- Det er en koncern med muskler og vilje
styrke i et omfang, som giver os mulighed for
at udvikle os i den retning, vi kan se sund
hedssektoren bevæger sig i de næste tre-fem år.
Som en del af TREFOR er der mange, der taler
vores sag, og vi vil gerne ind i Trekantområdet
med vores produkter, så de kan komme
TREFOR’s kunder til gavn. Tilstedeværelsen
i Trekantområdet giver os mulighed for at få
den volumen i både sygehus- og kommunesegmentet, vi skal have for at komme videre,
understreger Kurt Christensen, der grund
lagde IT-virksomheden GITS i 2002 med
speciale i økonomisystemer.
Pleje patienter i eget hjem
I 2006 skulle virksomheden løse nogle spe
cialopgaver for OUH Svendborg Sygehus med
fokus på at pleje patienter mest muligt i eget
hjem for at frigive sengepladser. Det faldt fint
i tråd med, at daværende sundhedsminister,
Lars Løkke Rasmussen, gik i brechen for at
bringe ventelisterne på sygehusene ned.

Derved opstod idéen til Patientkufferten
og etableringen af Medisat med det formål
at udvikle produkter, der forkorter patienters
indlæggelsestid, øger deres tryghed efter ud
skrivelse og skaber en bedre tryghed hos de
pårørende.
- Vi mener, at det er med til at øge livs
kvaliteten for den enkelte patient, siger Jørgen
Thomsen, der er afdelingsleder og Head of
operations i Medisat.
Udskrives efter 24-36 timer
- Patientkufferten gør det muligt at udskrive
patienter med f.eks. KOL, rygerlunger, al
lerede efter 24-36 timer og fortsætte behan
dlingen hjemme hos dem selv. De bliver tilset
og behandlet af en specialiseret læge eller
sygeplejerske, som om de var på sygehuset,
idet de ved hjælp af Patientkufferten kobles
op til sygehuset via internettet. Patient og be
handler kan se og tale med hinanden via en
skærm og en indbygget mikrofon, og patienten
oplever den samme tætte personlige kontakt
som under indlæggelsen. Patientkufferten
kan desuden kobles sammen med forskelligt
medikoteknisk udstyr, som aflæses og fjern
styres af behandleren, siger Jørgen Thomsen
og fortæller videre, at Medisat leverer og op
stiller Patientkufferten ude hos patienten i lø
bet af to-fire timer. Derefter skal patienten blot
åbne kufferten, trykke på opkaldsknappen og
er straks i videokontakt med behandleren.
- Mange KOL-patienter er 65 år eller der
over og ikke fortrolig med IT. Derfor er Patient
kufferten såre enkel at betjene med et 3-knap
system, pointerer han og tilføjer, at den også
kan fås i en tablet- og en såkaldt omsorgstele
fon-løsning.
Også til andre sygdomme
Patientkufferten bruges i dag på Odense Uni
versitetshospital og OUH Svendborg Sygehus
til KOL-patienter, men ved at skifte måle
udstyr kan den også bruges til andre kroniske
sygdomme og andre patientgrupper. Og det
er der god brug for. Det skønnes, at mere end
hver tredje voksne i Danmark lever med en
langvarig sygdom og næsten en halv million
heraf med en stærk nedsat funktion til følge.

“
Som en del af TREFOR er der mange,
der taler vores sag, og vi vil gerne ind i
Trekantområdet med vores produkter, så
de kan komme TREFOR’s kunder til gavn.

”

Kurt Christensen

medisat
Medisat har afdelinger i Odense
og Ballerup og beskæftiger p.t. 18
medarbejdere. Virksomheden er en
del af TREFOR-koncernen, der har
godt 625 medarbejdere og følgende
økonomiske nøgletal (2013):
Nettoomsætning 2,2 mia. kr.,
balance 10,8 mia. kr. og egenkapital
4,6 mia. kr.

De offentlige udgifter hertil udgør godt 145
mia. kr. årligt eller ca. 80 af de samlede ud
gifter til sundhedsvæsenet.
Diabetes, kræft, hjerte- og karlidelser, osteo
porose, muskel-og skeletlidelser, astma og al
lergi og psykiske lidelser er andre sygdomme,
som Medisat-produktet kan anvendes til.
- Psykiatrien i Esbjerg og Odense og ældre
plejen i Odense Kommune benytter vores
omsorgstelefon. Eksempelvis har Odense
Kommune 100 skærme stående ude hos
borgere, hvilket sparer en masse kørsel og
spildtid i trafikken og gør det muligt at have
kontakt til langt flere borgere per medarbej
der, siger Jørgen Thomsen.
Medisat vil i 2015 specielt fokusere på can
cer, palliation, hospices og handicappede som
nye indsatsområder.
Supplement til supersygehuse
Desuden ser Medisat sit set-up som et godt
supplement til de nye supersygehuse, hvor der
i følge Kurt Christensen bliver brug for alter
native løsninger.
- Vi ved, at eksempelvis det nye OUH
Supersygehus anno 2020 skal have 20 pct.
færre sengepladser, og at antallet af ældre
stiger. På landsplan vil der i 2020 være knap
219.500 flere ældre over 65 år end i dag. Med
Patientkufferten kan noget af presset på frem
tidens sygehus fjernes, men det kræver beslut
ninger og villighed til at gå nye veje hos alle,
understreger Kurt Christensen.
Verdensrekord og ud i verden
2.893 patienter er til dato blevet behandlet
med Patientkufferten. Det er verdensrekord
i hjemmebehandling, fastslår Medisat-direk
tøren, og et godt rygstød for at komme ud over
landets grænser med produktet, som allerede
har vakt opsigt i både EU-regi og USA.
- Vi arbejder med Norge, Sverige, England
og Tyskland som de første strategiske eksport
markeder, og lykkes det også her at få det en
delige gennembrud, vil vi vækste markant i de
kommende år. Også på antallet af medarbej
dere, slutter Kurt Christensen.

”Tilstedeværelsen i Trekantområdet giver os mulighed for at få den volumen i både sygehus- og kommune-segmentet,
vi skal have for at komme videre”, understreger Kurt Christensen, der her ses med Patientkufferten.
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Hotel
Propellen

Nordmarksvej 3, 7190 Billund.
Tlf.: 7533 8133
94 dejlige og velindrettede værelser.
14 mødelokaler.
Indendørs swimmingpool,
boblebade, sauna og fitnessrum.
Restauranterne: Cockpit,
Ludwig og Pejsestuen.
Hotel Propellen er medlem af
DKBS.
www.propellen.dk

Receptionschef
Christina Bach-Vester
tager imod gæsterne.

Hotel Propellen:

Propel – Park – Plane,
når du flyver
fra Billund Lufthavn
D

e firestjernede konference- og hotelfa
ciliteter er i en klasse for sig med bl.a.
nyrenoverede, stilrene og rummelige
værelser, et udsøgt køkken og en god nyhed,
der giver travle forretningsrejsende med af
gang fra Billund Lufthavn - ekstra tid og ny en
ergi, er blot et par af de ting, der kendetegner
det kendte hotel i Billund.

Propel-Park-Plane
Hvis en god nats søvn i et dejligt værelse, læk
ker morgenmad i restauranten - evt. som ”to
go” og transport i en gratis taxa direkte til
check in i lufthavnen, lyder som et drømmes
cenarie for en travl forretningsrejsende, så er
det præcis det, Hotel Propellen nu kan tilbyde
sine gæster, fortæller receptionschef Chris
tina Bach-Vester. Et koncept der med succes

allerede har vundet indpas omkring større
internationale lufthavne. En ”pakkeløsning”
hvor man tjekker ind aftenen før og lader bilen
stå hos os. En nem løsning hvor man starter
sin rejse med overskud.
Rundt om konferencer
Med hele 14 mødelokaler og konferenceka
pacitet på op til 200 gæster, er det muligt for

alle virksomheder at afholde lige præcis den
konference, møde, messe eller kursus, virk
somheden ønsker, fortæller konferencekoor
dinator Anette Plagborg, der er nøgle- og kon
taktperson i konferenceafdelingen og følger
alle arrangementer fra planlægning over
booking og afvikling.
- Det giver tryghed for resultatet, når den,
der skal planlægge en stor konference, har den
samme medarbejder med hele vejen, hvilket
også omfatter selve arrangementet, hvor man
har direkte kontakt til konferenceafdelingen.
Forplejning og tilkøb
Afhængig af arrangementets størrelse er der
forskellige lokalemuligheder. Ved store kon
ferencer kan virksomheden f. eks. få et eget
konferenceafsnit med egen indgang, konfer
encesekretariat med PC og printer, AV-udstyr,
grupperum, internet m.m. Alle arrangementer
ledsages af lækker forplejning, der rummer
flere muligheder for tilkøb, som også omfatter
”Mind Food” som et sundere valg.
- Vi vil gerne kendes på, at vi er superflek
sible og topprofessionelle. Vi møder gæsten,
præcis hvor de er, siger salgs- og market
ingchef Connie Ellgaard. Det nyder vores
gæster godt af uanset arrangementet, man

deltager i. Vi går gerne det ekstra stykke vej,
som betyder, at alle gæstens ønsker er opfyldt,
og vi lægger vægt på personlige relationer.
Restaurant og bar
Hotel Propellen byder på tre stemningsfulde
og forskellige restauranter, som giver mu
lighed for at vælge det miljø og den stilart, der
passer bedst. Desuden er der Captain’s Cor
ner til afslapning ovenpå en travl konference
dag - hotellets hyggelige bar.

Hotel Propellen byder på forskellige events
og aktiviteter til teambuilding, når hovedet
skal luftes ud eller deltagere rystes sammen.
En tur på travbanen eller en fakkeltur med
velkomstdrink i skoven er to af de populære
aktiviteter, som er på programmet. Derudover
samarbejder hotellet med eventfirmaet Coast
Zone A/S.

Hotellet har 94 stilrene, velindrettede og hyggelige værelser.
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Munkebjerg
Gruppen
består af Casino Munkebjerg Vejle,
Vejle Centerhotel, Hotel Opus i
Horsens, Hotel Avenue i
København, Børkop Vandmølle
og en række andre aktiviteter.
Til sammen har gruppens hoteller i
Trekantområdet 450 værelser.
Casino Munkebjerg Vejle er sam
men med gruppens andre kasinoer
i København, Marienlyst og Odense
med i kasinokæden, Casinos
Austria International, der har 85
kasinoer world wide.

”I 2015 er det 25 år siden, at vores kasino som det første i Danmark blev
etableret. Det er det største kasino uden for København og bestemt det
hyggeligste af alle landets kasinoer”, siger Benny Bredgaard.

Den største præmie, kasinoet har
udbetalt: 4,8 mio. kr. på en spille
maskine i 2010.

Familieejet
kasino i
snart 25 år
D

anmarks første kasino, som har
25 års jubilæum til næste år. 1.200
spisende gæster på de travleste jule
dage. Tidligere på året rekordmange konfir
mationer - 21 på én weekend. De bedste kokke
og konditorer, der sikrer en gourmetkvalitet i
verdensklasse - tre af dem deltog for tre uger
siden ved kokke-VM i Luxembourg.
Og en særlig Munkebjerg-ånd.
Casino Munkebjerg Vejle skiller sig også ud
ved at være familieejet. Noget, der ret sjældent
forekommer i dag. Kasino og hotel er grund
lagt af den kendte murermester, ”murer
mester Geschwendtner”, og ejes i dag af hans
tre efterkommere.
Går meget op ad ejerne
- Det giver en anden mening at arbejde her,
fordi vi går meget op ad ejerne. De bor i
Københavnsområdet, men er her jævnligt og
holder bl.a. alle familiefester på hotellet. Der
er et særligt forhold mellem ejere og medar
bejdere – og en særlig Munkebjerg-ånd, som
alle medarbejdere helt sikkert kan fornemme.
Også kunderne omgår ejerne meget. Det er

“
Der er et særligt forhold mellem
ejere og medarbejdere – og en særlig

ikke usædvanligt, at de drikker morgenkaffe
sammen med kunderne. Og er der brug for
det, går ejerne direkte med i arbejdet, som det
var tilfældet ved branden den 27. december
2012, fortæller Benny Bredgaard, market
ing manager på Casino Munkebjerg Vejle, og
tilføjer:
- De kørte herover midt om natten for at
hjælpe. Og et halvt år senere - det var et hårdt
halvt år at komme igennem - holdt de sam
men med ledelsen fest for hele personalet. Alt
tog de sig af. Var i køkkenet, dækkede bord,
serverede maden, tog af igen osv. Og næste
dag sørgede de for morgenmad og ordnede de
værelser, som personalet havde sovet i om nat
ten.
I dag er man kommet godt ud på den anden
side af branden og, mener Benny Bredgaard,
står stærkere end nogensinde.

det er mere jordnært. Her behøver man ikke
at ligne en filmstjerne for at komme. Sidst,
men ikke mindst vækster vi i år og forventer at
fortsætte væksten i 2015.

Det hyggeligste kasino
- I 2015 er det 25 år siden, at vores kasino som
det første i Danmark blev etableret. Det er det
største kasino uden for København og bestemt
det hyggeligste af alle landets kasinoer. Det er
et af de få med vinduer - og hvilken udsigt! Og

Nyt forretningsområde til april
Casino Munkebjerg Vejle udvider med et nyt
forretningsområde næste år. Hvilket afsløres
først til april. Men det bliver en banebrydende
nyhed. Helt på niveau med, da man som det
første kasino herhjemme fik verdens største

Munkebjerg-ånd, som alle medarbej
dere helt sikkert kan fornemme. Også
kunderne omgår ejerne meget.

”

Benny Bredgaard

pokerturnering, World Poker Tour, til Vejle.
- Vi satser en del på poker og er i dag førende
på området. Det trækker kunder til, for her
kan man se sine modstandere i øjnene, poin
terer Benny Bredgaard.
Den berømte morgenmad
På hverdagene er Casino Munkebjerg Vejle
et stort konferencehotel og i weekenderne et
”romantisk get away” med spa, gourmetmad,
hyggelige værelser og et af landets bedste

golfanlæg i baghaven, som Benny Bredgaard
udtrykker det.
- Vi er berømte for vores morgenmad, hvor
kokken tilbereder æg i alle varianter, bager
pandekager m.m. i restauranten og serverer
det hele friskt tilberedt, siger han og fortsæt
ter:
- Med eget slagteri, bageri, blomsterbinderi
osv. er vi stort set selvforsynende. Og har de
bedste kokke og konditorer.
Ud over firmafester af enhver art har

Munkebjerg Hotel og Casino Munkebjerg
Vejle også mange familiefester. Alt fra dåb til
begravelse.
Her springer bøgen først ud
Den smukke beliggenhed med udsigt over
Vejle Fjord er ret unik. Det samme er skoven,
kasinoet ligger i. For her springer bøgen ud, før
noget andet sted i Danmark.
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”Det kan jeg gøre bedre”
Den dengang 29-årige
Morten W. Knudsen
var træt af lav
kundetilfredshed i
IT-branchen, da han
grundlagde MindZet A/S i
2003. Mere end et halvt
hundrede priser taler sit
eget sprog om en rigtig
beslutning.
Direktøren glæder sig
mest over awards for
kundetilfredshed og
kåring som Danmarks
2. bedste IT-arbejdsplads.

L

æs MindZets liste over priser og bliv
stakåndet. Direktør Morten W. Knudsen
ved ikke på stående fod, hvor mange det
er, men han ved, at han om nogle dage igen
skal stå på podiet og modtage en ny pris:
- På lørdag skal jeg til London og modtage
International Quality Crown Award, der han
dler om at indarbejde kvalitet som en del af
virksomhedskulturen. Vi ligger blandt de to
procent i verden, der scorer højst. Det tager
jo fuldkommen pusten fra en, siger Morten W.
Knudsen, der denne gang er i selskab med in
ternationale koncerner som Tata og Walmart.
Hans afsæt til at grundlægge den Koldingbaserede Microsoft specialistvirksomhed i
2003 var et lidt kækt udbrud: ”Det kan jeg
gøre bedre”.
Et rigtigt sats
Den 40-årige direktør blev der leet anerkend
ende af allerede på Kolding Købmandsskole.
Han var 18 år og havde mobilen liggende tændt
foran sig i timerne. I gården holdt firmabilen.
- Det var lidt af et tilfælde, at det blev Micro
soft. Faktum er, at jeg allerede i 90’erne sat
sede på det dengang knapt så kendte brand.

I modsætning til mine kammerater tog jeg
ikke en lang uddannelse, men derimod alle
de certifikater, jeg kunne opdrive indenfor
computer-software, beretter direktøren.
I dag har Morten W. Knudsen 65 ansatte.
Han forventer at ansætte 30 flere næste år og
runde 100 millioner kroner i omsætning i lø
bet af to år.
Skræddersyede løsninger
Fra kontorer i Kolding, Sønderborg, Aarhus
og København betjenes talrige kunder med
skræddersyede projekter. Det kan eksempel
vis være cloudløsninger, standardisering af
en virksomheds pc’er eller telefonomstilling
baseret på Microsoft’s platforme. Et andet
hovedprodukt er tilbuddet om at stå for drif
ten af firmaernes it-løsninger, kloden rundt,
året rundt, 24-7.
Fælles værdier
Opskriften på vokseværk er at finde medarbej
dere med det rigtige mindset.
- Faktisk er vores slogan ”MindZet - It’s how
we do IT”. Vi ansætter folk efter deres værdier
– ikke deres kompetencer. Vi kan give dem
den faglige indsigt, men vi kan ikke lære dem
at være ansvarlige eller ærlige. Det er der
for afgørende for os at finde kandidater, som
kan spejle sig i vores 10 værdier, siger Morten
Knudsen.
Som en anden faktor, der skaber tryghed og
den rette ”familiære stemning”, nævner han
åbenhed omkring alle væsentlige forhold i fir
maet. Direktøren går så vidt som til at bruge
ordet ”nøgenhed”.
Enestående hjælpsomme
Vidensvirksomheden er netop i Great Place
To Work kåret som den 2. bedste IT-arbejds
plads i Danmark med mere end 50 ansatte.
Og næsten som en selvfølgelighed har
MindZet hjemtaget adskillige priser for med
arbejdertilfredshed.
- Når medarbejderne er glade, udviser de
en stor fleksibilitet. For nylig stod vi med en
hasteopgave en fredag eftermiddag. Lidt pa
nisk spurgte vi, hvem der kunne rydde kalen

deren i weekenden. 13 mand rakte hånden op
og knoklede hele weekenden for at løse op
gaven, siger en tilfreds arbejdsgiver.
Listen over awards vidner også om, at
Microsoft sætter meget stor pris på Morten
Knudsen og hans stab. Verdens førende itkoncern har alene i Danmark 4000 partnere.
Som den eneste er MindZet for 7. år i træk i top
tre, når det gælder kundetilfredshed. Formlen
er den simple næsten fraseagtige ”Glade med
arbejdere giver glade kunder”.

MindZet A/S
Grundlagt 2003 af ejer og direktør
Morten W. Knudsen.
IT-implementering, integration
og service, speciale indenfor
Microsoft.
Leverer løsninger til standardiser
ing, overvågning, virtualisering,
automatisering. Cloud-løsninger
med Office 365 og Azure. ITmodenhedsrejser. Support og drift
af kunders IT-systemer (helpdesk,
2. level).
65 medarbejdere fordelt på fire
kontorer: Sønderborg, Aarhus,
København og hovedsædet
i Kolding.
Læs mere på www.mindzet.com

Simpelt og svært
- Det er i grunden lige så simpelt, som det er
svært. Vi forsøger at give kunden mere, end
han forventer. Og så tør vi udfordre og flytte
kunden, hvis det er nødvendigt. Det kan kun
lade sig gøre, fordi mine folk har overskuddet
til at kunne gøre det.
- Vi har meget lidt top-down. Det er meget
sjældent, at folk spørger, hvad de må og ikke
må. Medarbejderne gør det rigtige i situ
ationen. Det viser erfaringen, siger Morten
Knudsen, der trods succesen og arbejdspres
set har formået at blive ved med at være den
lidt drengede og glade direktør for det hele.
- Jeg kender mine begrænsninger. Med de
mål, vi har sat os, bliver det nødvendigt med
en professionel bestyrelse. Den har vi på plads
i det nye år, fastslår MindZets ejer, der nu – på
opfordring fra flere kunder - vender blikket
mod udlandet for at servicere kunderne.
- Vi kommer i de næste år til at have
afdelinger på tre kontinenter. Med tre tids
zoner vil vi kunne udnytte arbejdskraften
effektivt døgnet rundt til gavn for kunder over
hele verden.

Nok en pris hænges op på væggen i hovedkvarteret i Kolding. Mange af dem han
dler om kundernes- og medarbejdernes tilfredshed. To ting, der går hånd i hånd,
siger ejer og direktør Morten W. Knudsen. Foto: Jonas Ahlstrøm
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Årets store messenyhed:
Overskud
M

eget er lavet om de senere år hos
MESSE C. Nye måder at arbejde på
er kommet til. Mange nye messer er
blevet udviklet og lanceret. Resultatet er blevet
et markant og væsentligt skifte. Et farveskifte.
Efter flere år med røde tal på bundlinjen
skifter farven i 2014 til sorte.
- Da jeg tiltrådte, var det et mål i sig selv at
få butikken vendt rundt, og i dag kan vi se, at
den kurs, vi har sat, er rigtig. Vi er på vej, og det
betyder utroligt meget for hver enkelt medar
bejder at opleve, at de er med til at bidrage til
en succes, fortæller direktør Grete Højgaard
og fortsætter:
- Vi går kontinuerligt efter at udvikle nye
messer. Målet er at lancere en ny messe per
år. Fra idé til den første åbning går der typisk
et par år, og der går gerne yderligere et par år,
før en ny messe giver overskud. Men det er en
investering i vores egen fremtid. Samtidig har
vi set, at mange ting kan gøres anderledes. Vi
har længe haft øje for, at det giver mening at
arbejde med CSR, men nu er vi klar til at gå
professionelt efter det. Sammen med fortsat
udvikling af nye messer skal CSR være med til
at sikre, at vi også i årene fremover får sorte tal
på bundlinjen.
Målet med CSR-indsatsen
Med uddannelsen af to medarbejdere i CSR er
der sat en proces i gang, og man er nået dertil,
hvor målet med CSR-indsatsen kan kommu
nikeres klart og tydeligt såvel internt som ek
sternt, pointerer Grete Højgaard.
- Vi tror, det er måden at udvikle virksom
heden på i dagens Danmark - at tage ansvar
og at tænke miljø og bæredygtighed ind i den
daglige drift. Og skabe overskud ad den vej.
På lang sigt er det vejen frem for alle virksom
heder i verden. De store har allerede arbejdet
med CSR i mange år. Nu skal alle vi små og mel
lemstore virksomheder også lære at drive for
retning på den måde, for vi har alle et ansvar
for at bruge vores ressourcer med omtanke.
Vi kan f.eks. spare på energien ved at skifte til
LED-lys. Det kræver en investering, men den
har betalt sig hjem på blot to-tre år, og derefter
giver den overskud år efter år, siger hun.
Grete Højgaard har et indgående kendskab
til CSR fra Green Network, et erhvervsnetværk
for kommuner og det private erhverv, hvor hun
har siddet i bestyrelsen i en årrække.

- Det er vigtigt at gøre meget ud af den
side af tilværelsen og se på de sociale og
miljømæssige udfordringer på verdensplan. I
Green Network hjælper vi virksomheder med
uddannelse og vejledning i at indføre CSR
og holde dem up to date på området, siger
MESSE C-direktøren.

med brancheforeninger. Og som sagt udvikler
vi nye hvert år. I år f.eks. en kirkemesse. I 2015
har vi en offshoremesse som en spændende
nyhed og én, vi forventer os meget af. Desuden
lancerer vi TWIC til næste år – en messe, som
drejer sig om Technology, Wellfare, Innovation
og Care, fortæller Grete Højgaard.

Nyt forretningsområde
Også lanceringen af et nyt forretningsområde
skal være med til at sikre fremtidige overskud.
MESSE C har i nogen tid arbejdet med events
i det små, men fremover vil man gøre det i stor
skala og har den 1. oktober 2014 etableret en
eventafdeling med event- og marketingchef
Elke Preisler i spidsen.
- Elke Preisler har drevet eget eventbureau,
og i kraft af hendes erfaring kan vi nu påtage
os selv større eventopgaver. Det har vi i øvrigt
allerede vist, at vi kan. Bl.a. har vi lavet en
produktpræsentation for tekstilkoncernen F.
Engel. Det drejede sig om lancering af deres
nye kollektion af arbejdstøj. Parkourdansere
og ”vilde engle” på motorcykler demon
strerede på bedste vis, at tøjet på samme tid
er godt at bevæge sig i og passer ind i mode
billedet. En anden stor event har vi lavet for
Uni Tankers i Middelfart. Jo, vi er i gang og vil
fremover gøre meget mere inden for events,
siger Grete Højgaard og tilføjer:
- Events passer rigtigt godt ind i vores hus,
ofte skal der masser af plads til, som vi jo har
i vores haller, og det er ikke sæsonafhængigt
på samme måde som messerne. I forvejen
skaber vi et unikt univers til hver messe, for
at skabe den rigtige stemning til det område
eller den branche, messen drejer sig om. På
samme måde hjælper vores eventafdeling
virksomhederne med at få udtrykt deres mis
sion eller helt særlige budskab til deres kick
off, produktpræsentation, jubilæum eller lign.

Fylder 100 år i 2015
2015 bliver også et stort år på en anden front.
MESSE C fylder nemlig 100 år. Fonden MESSE
C blev stiftet i 1915, da initiativrige frederician
ske forretningsmænd så et potentiale i at ar
rangere messer. Eller Købestævner, som det
hed den gang.
Allerede i 1910 fandt det første Købestævne
sted. Det foregik på Fregatten Jylland i
Fredericia Havn. I 1913 fulgte så det næste. Det
foregik i Eksercerhuset på volden i Fredericia,
hvor 30.000 mennesker fra hele landet mødte
op for at se alt fra knappenåle til maskiner af
enhver art.
- Et kuriosum fra arrangementet i 1913:
Forud for Købestævnet blev der indrykket an
noncer, hvori man ”advarede” om, at ”det er
klogest at lade små børn blive hjemme, så de
ikke bliver trådt under fode”, fortæller Grete
Højgaard og tilføjer:

Fagmesser er specialet
Grete Højgaard forventer, at events i løbet af
de nærmeste år vil komme til at udgøre en
tredjedel af hele MESSE C-forretningen. I
dag genererer messer tre fjerdedele heraf, og
messer vil også fremover væres messecentrets
hovedfokus.
- Specielt fagmesser. Det er vores speciale.
Vi lægger hus til fagmesser for andre ar
rangører, og vi laver dem selv i tæt samarbejde

Grundidéen bevaret i alle årene
- I 1915 blev Fonden Dansk Købestævne
så stiftet. I 2011 skiftede vi navn til Fonden
MESSE C, men det flytter ikke på, at det her
100 år efter stadigvæk er messer, der er vores
core business. Indholdet, størrelsen og det
man kommer for har forandret sig, som alt an
det i samfundet, men det er stadigvæk messer,
der omdrejningspunktet, og det vi brænder
for. Grundidéen er med andre ord bevaret
igennem alle disse år.

messe c
ligger i Fredericia lige midt i
Danmark og råder over i alt 33.000
kvm. fordelt på fire haller og
konferenceafdeling – alt under et
tag. Der er 3.500 gratis p-pladser.
Trådløs mobildækning og wifi
overalt i centret. Møder og konfer
encer op til 10.000. 6.000 hotel
senge indenfor 25 minutters kørsel.
Centret besøges årligt af 300.000
gæster. Antal medarbejdere: 35.

“
Vi har længe haft øje for,
at det giver mening at
arbejde med CSR, men nu
er vi klar til at gå profes
sionelt efter det. Sammen
med fortsat udvikling af
nye messer skal CSR være
med til at sikre, at vi også
i årene fremover får sorte
tal på bundlinjen.

”

Grete Højgaard

”Da jeg tiltrådte, var det et mål i sig selv at få butikken vendt rundt, og i
dag kan vi se, at den kurs, vi har sat, er rigtig”, siger Grete Højgaard.
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audi fredericia

Audi Fredericia har landets største
udvalg af brugte Audier – ”nyere
brugte og topklargjorte efter
konceptet ”Audi Approved Plus”,
der bl.a. er et 120 punkts tjek af
bilen”, siger Kim Sørensen.

D

et er nu fem år siden, Audi Frederi
cia slog dørene op til sit nye domicil i
Danmark C-området direkte ud til
E20 motorvejen - en butik, der som den første i
verden er opført i Audi-koncernens fremtidige
butikskoncept. De 33 medarbejdere, som stod
klar til at tage imod kunderne på åbningsda
gen, er blevet til 82, og Audi Fredericia har i
dag Danmarks største udvalg af nye og bruge
Audier og et eftermarked med det nyeste ud
styr og teknologi.
- Vi er vækstet hurtigere, end vi havde turdet
håbe på for fem år siden. Det til trods for, at vi
startede op midt i en finanskrise. En væsentlig
grund til, at det er gået så godt, er en fælles for
ståelse mellem ledelse og medarbejdere for at
give kunden en fantastisk oplevelse i huset, og
her tænkes lige fra kunden køber en ny Audi
til et besøg hos os ved servicering af bilen. Det
vigtigste for os er, at kunden får en oplevelse
hver gang, siger direktør Kim Sørensen fra
Audi Fredericia og fortsætter:
50 events om året
- På åbningsdagen var udgangspunktet nul
kunder i kundedatabasen, for der havde ikke
tidligere været en decideret Audi-forhandler
her i området. Så midt i krisen skulle vi ud og
finde kunderne, og det var en spændende ud
fordring. Det vigtigste for os var at få folk ind i

Audi Fredericias 82 medarbejdere
fordeler sig på en salgsafdeling med
ni sælgere og en salgschef, en efter
markedsafdeling med 59 mand, en
administration med fem og et call
center med otte medarbejdere. Call
centret blev etableret for tre år siden
og tager imod indgående opkald til
alle Audi-forhandlere i Danmark og
yder hver dag en super service på
telefonen for kunderne.

Fem år med
kundeoplevelser
butikken, og herfra var ledelsen ikke i tvivl om,
at kunderne ville få en Audi-oplevelse ud over
det sædvanlige med de nyansatte kompetente
medarbejdere, der var med fra start. Derfor
blev der fra starten tænkt en eventafdeling ind
i vores hus. I gennemsnit har vi haft 50 events
om året siden start, hvor store virksomheder
har lejet sig ind i vores fantastiske rammer.
Som oftest skaber de selv det faglige ind
hold, og vi supplerer med et indlæg om Audi
Fredericia og Audi generelt. Desuden har
gæsterne mulighed for at komme ud og køre
i forskellige Audi-modeller i løbet af dagen. Vi
kan have 200 spisende gæster i huset, men der
er mulighed for et event helt ned til 10 gæster.
For Audi Fredericia er events blevet en
forretning i forretningen, en mulighed for at
skabe relationer i hverdagen på en anderledes
måde for både virksomheden, der afholder
eventet, men absolut også for Audi Fredericia.
Først i Audi-koncernen
- Det giver kundeflow, og det er det vigtigste
for os. Når det gælder events, var vi først i Au
di-koncernen, og i dag har Audi Gladsaxe lavet
samme model, og det samme gør flere tyske
forretninger. Idéen er super og en mulighed
for at vise, at vi - trods en modsat opfattelse
hos en del mennesker - også er helt alminde
lige og ”bløde” mennesker. Det er lykkedes os

at give vores kunder nogle prima oplevelser.
Senest med en eksklusiv forbrugermesse, men
tidligere har vi haft koncerter med bl.a. Ras
mus Seebach, Burhan G og Rasmus Walter,
fortæller Kim Sørensen.
Ser langsigtet på kunderelationer
- Vi ser langsigtet på vores relationer til
kunderne. Gennem en handel skaber vi kon
takt, men vi bibeholder den også indtil den
næste handel. Det koster mange kræfter,
men det er det hele værd. Vi forsøger at gøre
kunderne til Audi-ambassadører med events,
byder på kaffe og en snak, når de er til service
med deres bil, tager dem med til arrangement
er også ud af huset - f.eks. til ”Driving Expe
riences” - og meget andet. Gode oplevelser gi
ver tilfredse kunder, og det er tilfredse kunder,
vi lever af, siger Kim Sørensen.
Relationer er vigtige, og endnu et middel
til at skabe relationer er de lokale netværks
rundt i Audi Fredericias distrikt.
- Både sælgere og servicefolk deltager ak
tivt i disse netværk, for vi tænker relationer
hele tiden, siger Kim Sørensen.
Service med Vorsprung
”Service med Vorsprung” hedder det på Audi
-sprog, og ambitionen er helt klart at være
bedst på service.

“
Vi er vækstet hurtigere,
end vi havde turdet håbe
på for fem år siden. Det til
trods for, at vi startede op
midt i en finanskrise.

”

Kim Sørensen

- Vi vil være forrest på alle parametre. Det
bestræber vi os på hver dag. For vi vil også
gerne have kunderne til at bruge vores værk
sted, og det stiller lidt ekstra krav til os, da vi
dækker et stort område. Fra Horsens i nord til
den tyske grænse i syd. Derfor har vi service
partnere i området, så kunder fra Esbjerg og
Sønderborg ikke nødvendigvis behøver at køre
til Fredericia for at få serviceret deres Audi.
Men mange vælger nu alligevel at komme her,
fordi vi har en spændende forretning, nogle
gode oplevelser og gode ekstraservices som

f.eks. gratis kontorfaciliteter at byde på, siger
Kim Sørensen og supplerer med, at man også
tilbyder at hente og bringe kundernes biler til
service, gratis, når blot der bestilles tid til ser
vice 14 dage i forvejen.
Største udvalg af brugte Audier
”Audi Approved Plus” står der med store bog
staver over trappenedgangen til underste
etage i det store bilhus, der er markant større,
end det syner fra motorvejen. Ud over det
store værksted kan heller ikke denne etage ses
fra E20. Måske er det grunden til, at mange
ikke ved, at Audi Fredericia har landets største
udvalg af brugte Audier.
- Nyere brugte og topklargjorte efter kon
ceptet ”Audi Approved Plus”, der blandt
andet er et 120 punkts tjek af bilen. Vi går ikke
på kompromis med kvaliteten og sælger kun
brugte biler, som er topklargjorte teknisk og
kosmetisk. Og til samme priser som de kan
købes for hos den uautoriserede forhandler,
for vi kan ikke længere få højere priser, selv
om servicen og standarten er bedre, pointerer
Kim Sørensen.
Et stort pladeværksted er en del af værk
stedet, hvorfor Audi Fredericia kan følge bilen
gennem hele ”livsforløbet”. Fra salg til service,
skadesudbedring og klargøring.

Kunde- og medarbejdertilfredshed
En god bundlinje står ikke øverst på tilfreds
kurven hos Audi, fastslår Audi Fredericiadirektøren. Øverst står derimod tilfredse
kunder. Derefter kommer tilfredse medarbej
dere. Og så først på tredjepladsen kommer
bundlinjen.
- Vi tror på, det er den rigtige rækkefølge.
I det hele taget er kunde- og medarbejder
tilfredshed konceptet, som Audi Fredericia
arbejder ud fra, siger Kim Sørensen.
Langt hovedparten af de 33 medarbejdere,
som han startede op sammen med i 2009, er
stadigvæk på lønningslisten.
De bedste samlet på ét sted
- Jeg tør godt sige, at vi har fået samlet de bed
ste medarbejdere, man kan få inden for vores
branche, på ét sted. De gør et fantastisk stykke
arbejde, og de har været med til at skabe en
ægte Audi-ånd i butikken. Opgaven i dag er
at få nye medarbejdere til at forstå, hvordan
det hele virker, så vi kan fastholde den samme
gode ånd i fremtiden. Det bruger jeg meget tid
på at fortælle om, siger Kim Sørensen og sam
menfatter de første fem år hos Audi Fredericia
således:
- Det har været en fantastisk rejse.
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Atypisk ejendoms
mægler udvikler
virksomheder
Med det samme du træder ind ad døren hos Realmæglerne Rye & Co.
mærker du Egon Eltveds enorme interesse, drive, erfaring, forståelse
og indlevelsesevne. Fra adressen på Esbjergvej i Kolding driver han
en ikke helt almindelig ejendomsmæglervirksomhed.

Nicolaj Ærøbo Ebbesen, Egon Eltved og Birthe Rask udgør en stærk trio i den noget
atypiske ejendomsmæglerforretning RealMæglerne Rye & Co.

realmæglerne
rye & co.
arbejder med:

• Salg af ejendomme
private og erhverv
• Udvikling og investering
i virksomheder
• Køb og salg af små og
mellemstore virksomheder

U

dover at sælge ejendomme til både
private og erhverv, hjælper de nemlig
virksomheder med at udnytte deres
potentiale. Eltved der er indehaver af Rye &
Co. forklarer, at vi ofte oplever en virksomhed
har en god idé uden at komme i mål med den.
Med vores erfaring, finansielle indsigt og vi
den om bl.a. salg og markedsføring, kan vi i sa
marbejde med virksomheden gøre deres idé
til en succes.
Nogle gange er det en nødlidende virksom
hed, der henvender sig for at få hjælp til at
komme på fode igen. Andre gange er det virk
somhedsejere, der vil sælge sin virksomhed,
f.eks. i forbindelse med et generationsskifte.
En tredje gruppe søger hjælp til finansiering
og udvikling af virksomheden.
Vores kunder har alle det til fælles, at de
søger speciel rådgivning og hjælp til at opti
mere og styrke virksomhed eller ejendomme.
Vi ser kunderne som vores samarbejdspart
nere og indgår ofte i et tæt samarbejde. I en
kelte tilfælde fungerer vi som business Angels,
men ellers hjælper vi med alle typer opgaver.
Det kan f.eks. være en ejer af tomme erhvervs
lejemål, der søger hjælp til at omdanne til bo
liger, siger den statsaut. ejendomsmægler.

tilføjer med et glimt i øjet: ”Så må jeg være ham
der, ved noget om alt det andet, qua min lange
erhvervserfaring.”
I en menneskealder har Eltved arbejdet
med rådgivning i små og mellemstore virk
somheder. Især på ledelsesplan, med strategi,
markedsføring og bankforhandlinger. Over
en periode opkøbte han sommerhusgrunde

stærk og erfaren trio
Sammen med de to ansatte, Birthe Rask og
Nicolaj Ærøbo Ebbesen, udgør han en stærk
trio, der supplerer hinanden i rådgivning og
udvikling af virksomheder og ledelser. Birthe
har mange års ansættelse i bank og realkredit,
herunder i BRF Kredit, og har erfaring i finan
siel rådgivning. Nicolaj har bl.a. arbejdet som
forretningsudvikler for Dansk Røde Kors og
sågar købt og solgt klassiske Porsche-biler,
siger Eltved.
Nicolaj Ærøbo Ebbesen har en bachelor
i Innovation og Entrepreneurship og er i dag
mæglerassistent i Rye & Co. Nicolaj er meget
idérig og har stor viden om salg og udvikling
af især erhvervs ejendomme, siger Eltved og

og byggede og solgte næsten 150 fritidshuse
ved Vestkysten. I Kolding er Eltved nok oprin
delig mest kendt for salg og import af plæne
klippere, samt fejemaskiner og gulvvaske
maskiner til hospitaler, større virksomheder
og kommuner.

“
Når vi forener vores
viden og erfaring, har vi

sæde i Kolding og er udenlandsk ejet, fortæller
Eltved.
Når virksomhederne kommer til os, gør
Birthe, Nicolaj og jeg brug af vores forskellige
kompetencer. Når vi forener vores viden og er
faring har vi så stor faglig ballast, at vi virkelig
gør en forskel for de virksomheder, der bliver
vores kunder og dermed samarbejdspartnere.
Det betyder, at vi i hver enkelt opgave opnår
det optimale resultat for vores kunde, siger
Eltved, der tillige har erfaring fra bestyrelses
poster og har i perioder deltaget i byrådspoli
tik, en erfaring som giver en resultat- og løs
ningsorienteret tilgang for Rye & Co.’s kunder
og samarbejdspartnere.

så stor faglig ballast,
at vi opnår det optimale
resultat for vores kunder
og samarbejdspartnere.

”

Egon Eltved

det optimale slutresultat
Eltved var også, som adm. direktør med i op
bygningen af Pakke Trans. I samarbejde med
dygtige medarbejdere udviklede han Pakke
Trans til et landdækkende foretagende, der
senere indtog pakketransporten i Tyskland,
England og Norge. Selskabet har senere taget
navneforandring til GLS og er i dag Danmarks
største på området, men GLS har stadig hoved

Ann Winther, bogholder
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Hejse Kro

ole chokolade

Skærbækvej 17, 7000 Fredericia.
Tlf.: 7594 0622

Vidste du at...
• Å rets travleste tid er i fuld gang hos
Ole Chokolade i Nr. Bjert. Godt
håndværk og de bedste råvarer
er det vigtigste i den familieejede
virksomhed.

8 mødelokaler med plads fra 8
personer - til 90 personer.
Restaurant og lokaler til alle typer
af fester.

• Rene råvarer, tradition og æstetik.
Det er kardinalpunkterne for den
familieejede chokoladefabrik Ole
Chokolade, hvor søstrene Vile som
anden generation står i spidsen for
intense smagsoplevelser i æstetisk
indpakning.

Fast opvarmet telt m. gulv og plads
til 5000 stående gæster
og 2500 siddende gæster.

Hejse Kro er
Danmarks
centrale
mødested
H

ejse Kro er indbegrebet af den gode
danske krokultur med autentisk
krostemning, hvor alle føler sig godt
tilpas, og traditionsrig kromad lavet fra bun
den og hyggelige rammer om alle aktiviteter.
I forlængelse af kroen ligger snart Dan
marks største telt med plads til også de helt
store arrangementer. Kroen er så populær, at
selv på en mandag aften, kan den røde lygte
være hængt ud med: Alt optaget!
Hejse Kro byder - med ejerne gennem knap
tre år, Charlotte og Per Elkjær - alle gæster
velkommen på kroen. Ifølge krofatter, Per
Elkjær indeholder kroens koncept seks nøgle
ord: Kro, kro, kro og beliggenhed, beliggen
hed, beliggenhed.
Rigtig mange danskere kender da også den
historiske kro, hvis beliggenhed er netop midt
i Trekantområdet og med kun én kilometer
til motorvej i alle retninger. Hejse Kro ligger
også kun fem minutters kørsel fra Fredericia
Messecenter.
Danmarks største telt
På Hejse Kro kan gæsterne afholde alle typ
er af arrangementer, og selv når rammerne
bliver for små, er der råd for det. Hejse Kro
har derfor nu for alvor fået vokseværk. Med
Danmarks største telt: Et fast telt på hele 40

x 80 meter stillet op lige bag ved kroen - im
ødekommer Hejse Kro fra midten af februar
2015 gæsternes ønsker om plads til bl.a. sport
sarrangementer og udstillinger. Det betyder,
at virksomhederne her kan afholde den helt
store firmafest eller den store messe eller kon
ference. Teltet er naturligvis opvarmet og med
fast gulv.
Mødelokaler
På Hejse Kro er der plads til både korte møder,
heldagsmøder, aftensmøder eller møder med
overnatning. Kapaciteten af mødelokalerne
kan tilpasses efter individuelle ønsker og med
AV-udstyr. Det er muligt, at slå de forskellige
møderum sammen efter behov.
Historien
Hejse Kros historie indeholder også en tidlig
status som kongeligt privilegeret kro. Helt til
bage i 1737 opnåede Hejse Kro den fornemme
status at blive udnævnt til kongelig privi
legeret. Men kroen var en del af egnens histo
rie længe før, og alt tyder på, at kroen nok har
ligget forskellige steder i området, da vejsys
temet var anderledes end i dag.
Restauranten
Menukortet på den historiske kro, indeholder
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www.olechokolade.dk

Krofatter Per Elkjær er klar til snart
at afsløre Danmarks største telt, der
skal ligge lige bag ved Hejse Kro.

naturligvis også et pænt stykke dansk gas
tronomihistorie. Gode danske retter som:
Dansk bøf med bløde løg, hjemmelavede fiske
frikadeller, flæskesteg, smørstegte fiskefilet
ter, medister og wienersnitzler efter krofatter
og kromutter, Per og Charlotte Elkjærs egne
opskrifter - findes altid på menukortet. Men
kroen serverer også lagkage og frokostplatter
med bl.a. kryddersild og krølfedt. Og kaffe af
den gode og velbryggede slags. Et menukort
der værdsættes af kroen mange gæster, som
ofte er gengangere.
Fester og revy
Året igennem er Hejse Kro rammen om flere
typer af underholdningsarrangementer med
bl.a. dansktopmusik, revyperler, kendte kun
stnere og danseorkestre. Alle fremgår af
hjemmesiden.

Søstrene Vile blev født ind i en verden af chokolade

Alt kan lade
sig gøre
O

le Chokolade anno 2014 skiller sig ud
ved at have
hele 49 forskellige dessertstykker til
æskechokoladerne, der tæller alt fra ren mar
cipan og marcipan med cognac over calva
dostrøfler, nougat med krokant og orangemar
cipan til hasselnøddemarcipan med lakrids,
jordbær-/champagnetrøffel og nougathjerte.
Ole Chokolade har i dag 10 medarbejdere
på fabrikken, der kan fremstille 9.000 stykker
chokolade i timen. En stor del af disse medar
bejdere har været tilknyttet chokoladefab
rikken i 10-15 år, ligesom mange af de ekstra
hjælpere i denne julehøjsæson, hvor 50% af

omsætningen hentes, er tilbagevendende.
Loyaliteten
er således central i virksomheden, hvor
søstrenes øvrige familie også giver en hånd
med i julehøjsæson.
”Vores varer er udelukkende produceret af
den bedste 70 procents kvalitets chokolade
fra belgiske Callebaut og uden kunstige tilsæt
ningsstoffer, ligesom vores marcipan alene er
lavet af sukker og søde mandler fra Spanien.
Skummet til vores flødeboller pisker jeg selv af
æggehvider!”, siger Marianne Ellerkamp der
står for produktionen.
Hos Ole Chokolade kan kunderne gøre

brug af muligheden for at få eget logo trykt
på chokoladeæskerne via fabrikkens eget
trykkeri, der tilfører kundernes gaveæsker
personlige identitet og et visuelt æstetisk
udtryk. Dertil kommer, at æskerne med fyldte
chokolade kan sammensættes efter eget valg.
Det drejer sig kort om valgfrihed og fleksibi
litet for kunderne uanset virksomhedsstør
relse. Ingen opgave er for lille eller for stor, og
leveringen sker hurtigt. Eller som Annette Vile
Kærup udtrykker det som et karakteristisk
mantra for søstrenes holdning til hjertebarnet:
- Alt kan lade sig gøre!

Det gælder også i Trekantområdet. Her investerer DONG Energy og vores samarbejdspartnere
i at omlægge Skærbækværket til bæredygtig biomasse, så vi fremover kan levere grøn el og
varme til vores kunder.
Vi investerer også i at udvide olieterminalen i Fredericia, som behandler den produktion der
kommer fra Nordsøen. Danmark er det land i EU, der har den største egenproduktion af olie og
gas og det sikrer vores energiuafhængighed.
Grønnere, mere uafhængig og konkurrencedygtig energi.
Det er det, vi tror på.

www.dongenergy.com

