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Trekantområdet består
af seks kommuner med
hver vores identitet.
Vi står sammen om at
skabe en fremtid på
et fælles fundament af
virkelyst, produktion
og gode forbindelser.

HER ER DER
KORT FRA TANKE
TIL HANDLING
Takket være vores centrale beliggenhed lige i hjertet af
Danmark har Trekantområdet altid været et af landets vigtigste
knudepunkter. Tog fra alle retninger og de danske motorveje
mødes her. Men vi er også mødested for mennesker og nye
ideer. For os handler gode forbindelser nemlig om meget mere
end motorveje og lufthavne.
Historisk set har Trekantområdet haft en nøglerolle i
udviklingen af Danmarks industri og handel. Områdets mange
virkelystne og idérige entreprenører har de seneste hundrede år
skabt fundamentet til, at vi i dag er et af landets førende vækstcentre. Vi er i top tre i tilgang af virksomheder.
Vi har altid troet på, at vækst og udvikling skabes bedst
af mennesker, der tager ansvar for tingene og hinanden. Derfor
er der også i dag kort fra tanke til handling i alt, hvad vi gør.
Her i Trekantområdet har vi mod til at turde tænke anderledes.
Vi prioriterer innovationen og ideerne i erhvervsliv, kultur og
politik.
Vi glæder os til også at være grobund for din idé eller
virksomhed.
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TREKANTOMRÅDET ER EN METROPOL PÅ VEJ. DU KAN KENDE OS
PÅ VIRKELYSTEN OG PÅ, AT HER ER KORT FRA TANKE TIL
HANDLING. I FLERE HUNDREDE ÅR HAR VI VÆRET LANDETS
TRAFIKALE KNUDEPUNKT OG PRODUKTIONSCENTRUM. DET
AGTER VI OGSÅ AT VÆRE I FREMTIDEN MED EN HALV MILLION
ARBEJDSPLADSER OG EN INFRASTRUKTUR, HVOR MENNESKER
OG VARER MØDES FRA ALLE FIRE VERDENSHJØRNER.
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TREKANTOMRÅDET –

EN METROPOL
PÅ VEJ
Trekantområdets seks kommuner er bundet sammen
af en fælles vision: At skabe fremtidens metropol
sammen.
Vi er godt på vej. Vi har ﬂere end 350.000 indbyggere i en stadig tættere byregion. Og inden for en
times kørsel kan vi nå et opland med 1,8 mio. indbyggere.
Trekantområdet er ikke til at komme uden om.
Vi ligger i hjertet af Danmark, hvor motorvejene
mødes, jernbanesporene krydser hinanden, og landets største erhvervshavn og næststørste internationale lufthavn ligger.
Historisk set er vi Danmarks industriregion, og
det agter vi også at være i fremtiden. Vores centrale
position i dansk erhvervsliv er bygget på vilje og virkelyst – en entreprenant livsindstilling, der er en del
af områdets DNA.
Vi ved, at det er nødvendigt at tænke anderledes. For os er produktion derfor ikke blot et
spørgsmål om fysisk transformation af materialer.
For os er produktion lig med vækst og udvikling –
og vi går forrest, når det kommer til bæredygtig og
designbaseret produktion.
I Trekantområdet er vi særligt stærke i design, transport, logistik, energi samt fødevarer og
fødevareprocesindustri. Vi er hjemsted for Europas
største klynge af virksomheder i rustfri stålindustri
med 200 virksomheder med i alt 6.000 ansatte, der
udvikler maskiner, komponenter og udstyr til forskellige grene af forædlingsindustrien for fødevarer.
Men vi er meget mere. Trekantområdets erhvervsliv er drevet af et stærkt ønske om samarbejde
for at skabe vækst, innovation og design i særklasse

på tværs af brancher og kommunegrænser. Vores
kommuner bakker op og er lydhøre for erhvervslivets
udfordringer, og vi bestræber os på at løse dem i fællesskab gennem dialog.
Stærkere på uddannelse
Samarbejde giver de bedste resultater – og de færreste sten på vejen – for både den globale koncern
og iværksætteren, der vil drive virksomhed her hos
os. Iværksættere med gode, lysende ideer er fundamentet for enhver virksomhed. Trekantområdet har
særligt mange iværksættere, som vi i fællesskab gør
en særlig indsats for at udvikle. Derfor kan vi bryste
os af at have en høj andel af levedygtige iværksættervirksomheder i regionen.
Trekantområdet bliver også stadig stærkere på
uddannelse af højt kvaliﬁceret arbejdskraft. Vores
uddannelsessteder, der spænder fra universitet over
videregående uddannelser og erhvervsskoler til musicalakademi og designskole, optager og udklækker
hvert år stadig ﬂere studerende i Trekantområdet.
Trekantområdet er godt nok seks kommuner
med hver deres sjæl. Men sammen giver kommunerne området en særlig nerve og puls, der
matcher mulighederne i mange af verdens største
metropoler. Vi kan blandt andet byde på ﬂere end
500 restauranter og 90 cafeer. Og sammenlagt har vi
fem kilometer gågade og over 1.500 specialbutikker.
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ERHVERVSJORD

Fire mænd med ﬁngeren i Trekantområdets erhvervsjord: Chef for forretningsudvikling i Business
Kolding, Thomas Andersen (t.v.), direktør Jørgen Andersen, Lysholtparken, Vejle, salgschef Jens
Andersen, Fredericia Kommune, og direktør René Neesgaard, erhvervsmæglerne Colliers, Vejle.
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“VIRKSOMHEDER
ÆNSER IKKE
KOMMUNEGRÆNSERNE”
Trekantområdet er et hotspot for etablering af
virksomheder. Erhvervsjord i regionen er særlig
attraktiv for brancher relateret til logistik og kontor.

En attraktivt beliggende storby med cirka 350.000
indbyggere og 180.000 arbejdspladser.
Sådan betragtes Trekantområdet, når det
anskues af folk, som ikke bor der.
- Det er tydeligt at fornemme, at regionen
som erhvervs- og bosætningsmål er én samlet enhed. Kommunegrænserne betyder ikke spor, siger
René Neesgaard, direktør i ét af Danmarks største
erhvervsmæglerﬁrmaer, Colliers’ kontor i Vejle.
Herfra dækkes hele Trekantområdet, og den
betragtning deler mange virksomheder:
- Det spiller ingen rolle, om byen eller kommunen hedder det ene eller det andet. Det betyder noget, om man for eksempel ligger i den
nordlige eller sydlige ende, men derudover gør
det ingen forskel, siger han:
- Trekantområdet har faktisk alt: God logistik,
uddannelsesinstitutioner
(senest
bygger
Syddansk Universitet i Kolding og VIA i Vejle),
unik natur og boliger, et godt handelsliv og mange

spændende projekter under udvikling.
Logistik og kontor
Ifølge René Neesgaard er der fem-seks kraftcentre
i Danmark, hvor væksten og aktiviteterne samles.
De er København i øst, Esbjerg i vest og Aalborg
i nord; Aarhus og Odense mellem det hele - og
Trekantområdet i midten af alt. Områdets optimale placering betyder blandt andet, at den
traditionelle interesse fra virksomheder i transportbranchen er intakt. Desuden er mængden
af højtuddannet arbejdskraft – og evnen til at
tiltrække mere af den – med til at trække virksomheder til.
- Logistik har altid fyldt meget i regionen, og
med den stigende internethandel er den del ikke
blevet mindre. DHL Freight Denmark har netop
igangsat et nyt byggeri af 7.000 m2 terminalbygning i Taulov, og DHL Global Forwarding ﬂytter
70 administrative medarbejdere til Vejle Nord.

Der er ﬂere aktuelle søgninger efter samme type,
også større ejendomme af denne type, siger René
Neesgaard.
Kontorlokaler har længe haft en begrænset efterspørgsel og dermed stigende tomgangsprocent, men efterspørgslen er stigende – både
efter eksisterende kontorer, men særligt efter nye
moderne kontorer, der kan leve op til moderne
arbejdspladskrav om energieffektive lokaler og
godt arbejdsmiljø. Seneste eksempel er PwC, der
har valgt at samle sine aktiviteter fra Fredericia
og Vejle i et nyt hus ved motorvejen i Vejle Nord.
- PwC valgte at placere sig ved motorvejen,
blandt andet for at signalere, at man er områdets
revisionskontor. Man kunne også have valgt en
midtby, men adgangen til kontoret er enklere for
både kunder og medarbejdere. Og så signalerer
det noget andet at være placeret uden for byen;
det har mere regionalt præg, siger han.
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DANMARKC:
EN EFTERSPURGT
TREKLANG
Danske ﬂagskibe
indenfor energi,
transport og
fødevarer har
slået sig ned i
Fredericias
erhvervsknudepunkt
DanmarkC.

Seks millioner kvadratmeter.
Halvdelen solgt på fem år.
Selv sidste år, da alt ellers stod stille, blev der
solgt store arealer.
Vi er i DanmarkC. Fredericia Kommunes store
erhvervssatsning, der smyger sig langs motorvej
E20.
- Virksomhederne siger, at de etablerer sig
i DanmarkC af tre grunde. De vil have beliggenheden, hvor 50.000 bilister hver dag ser deres
facader vendt mod motorvejen, forklarer direktør
Holger Spangsberg Kristiansen, teknik- og miljøforvaltningen i Fredericia Kommune:
- De vil være i klynge med virksomheder indenfor samme segment, så de kan rekruttere de
klogeste hoveder. Og de vil ligge i Danmarks centrum, så de hurtigt kan være i Hamborg, København og Aarhus.
Centralt kraftcenter
Lillebæltskommunen er et dansk kraftcenter, når
det gælder transport og logistik, fødevarer og energi.
Arla, Carlsberg, Dong, Energinet.dk og DHL

er vægtige navne, der forbindes med klyngerne i
Fredericia.
- Vi er på vej fra at være et område med
næsten udelukkende tung industri til at rumme
mange vidensarbejdspladser, siger kommunens
nyansatte salgschef, Jens Andersen, og tilføjer:
- Folk vil bo naturskønt. Vi er den danske
kommune, der har ﬂest boliger ud til vandet. Og
prisen er langt fra pebret.
Dynamiske netværk
Læg dertil at medarbejderne kan komme hurtigt til
og fra arbejdspladsen.
- Der er 500.000 job indenfor en radius af en
times køretid. Du skal til København for at kunne
ﬁnde noget tilsvarende, siger Holger Spangsberg,
der glæder sig over at have den aktive Fredericia
Erhvervsforening som partner.
- Foreningen og kommunens samarbejde og
de mange netværk virksomhederne imellem er garanter for den dynamik, der på lang sigt gør det
interessant at have adresse i DanmarkC, pointerer
Holger Spangsberg.

INVITATION TIL
SAMSPIL I DYNAMISK
ERHVERVSPARK
Nordic Synergy Park har 15 kvadratkilometer at
brede sig på. Her opstår et erhvervsområde for kloge
hoveder med natur, leg og bæredygtigt byggeri.
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RØD LØBER IND I
UNIK GRØN
ERHVERVSPARK
Proﬁlen er grøn, mørkegrøn. Lysholtparken
i Vejle Nord tilbyder erhvervsvirksomheder
mange fordele. Ikke mindst en fantastisk
placering i naturen og en andel i et aktivt
business-netværk.
Advice House er sammen med Green Tech House
de to første kontorhuse i Lysholtparken lige ud til
motorvej E45 nord for Vejle.
- Vi er parate til at opføre eller sælge jord til
domicilejendomme i vores erhvervspark på i alt
400.000 m2. Lysholtparken er placeret midt i et
grønt område med stier, vandløb og fredskov. Hos
os kan virksomhederne eje eller leje, siger Jørgen
Andersen.
Han er direktør for Lysholt Erhverv A/S, som
ejes af Bagger-Sørensen-familiens investeringsselskab, Vecata A/S, og Hanssen Ejendomme A/S.
Grøn og de andre farver
Green Tech House opføres netop nu og åbner i
maj næste år. Det første byggeri står færdigt og
er fuldt udlejet. Det er det 5.500 m2 store Advice
House. Lejerne er en række mindre virksomheder,
der arbejder med grøn teknologi, men fx også virk-

Ingen støj, røg og møg.
Masser af natur, bæredygtighed og leg.
Sat på en kort formel er dét ﬁkspunkterne for
Business Kolding, der med Nordic Synergy Park har
etableret et erhvervsområde, der kan udvikle sig til
et af Nordeuropas største.
15 kvadratkilometer – svarende til 15 millioner kvadratmeter – vil området dække over, når det
engang er fuldt udbygget.
Klos op ad motorvej E45, en time fra Tyskland,
midt i Danmarks produktion, Jylland.
Ind i fremtiden
- Som navnet siger, lægger vi vægt på, at virksomhederne kan få gavn af hinanden; at der opstår
synergieffekter, siger chef for forretningsudvikling i

somheder som KPMG, Coface, Rambøll, Vilsgård
Advokater, KWS, Businessmann og Green Network.
- Beliggenheden er optimal for hele Danmark,
men især for Midt- og Østjylland. Med de nye motorveje er Holstebro, Brande, Ikast, Herning, Horsens og Aarhus blevet naboer, der ligger 45 minutter
fra Lysholtparken, siger Jørgen Andersen og sætter
en tyk streg under, at det ikke kun er grønne virksomheder, der er velkomne.
- Videnstunge virksomheder fra alle brancher
vil også kunne have stor gavn af at etablere sig her,
siger direktøren.
Advice House er sammen med Green Tech
House de to første kontorhuse i Lysholtparken lige
ud til motorvej E45 nord for Vejle.
- Vi er parate til at opføre eller sælge jord til
domicilejendomme i vores erhvervspark på i alt
400.000 m2. Lysholtparken er placeret midt i et
grønt område med stier, vandløb og fredskov. Hos

Business Kolding, Thomas Andersen, og uddyber:
- Vi har tænkt fremtiden med. Derfor tænker vi
ikke kun haller og kontorer ved siden af hinanden,
men natur, bæredygtigt byggeri og leg. Medarbejderne skal føle sig godt tilpas. De skal kunne dyrke
sport og motion mellem virksomhederne. De skal
kunne tage familien med herud. Kunne købe et
sundt og billigt måltid og aﬂevere det beskidte vasketøj. Her skal også være liv efter klokken 16, siger
Thomas Andersen.
Lov til at tænke med
TV Syd har etableret sig i området, og Business
Kolding rykker med sit 40 mand stærke team – Danmarks næststørste erhvervsudviklingsselskab – ud
i et nyt domicil på mellem 3.000 og 6.000 kvadrat-

os kan virksomhederne eje eller leje, siger Jørgen
Andersen.
Han er direktør for Lysholt Erhverv A/S, som
ejes af Bagger-Sørensen-familiens investeringsselskab, Vecata A/S, og Hanssen Ejendomme A/S.
Masser af facadejord
Lysholtparken er en del af 7100 Nord, hvor Exxit 59
også er en stor og aktiv spiller i området, fortæller
erhvervsguide Brian Holmer.
- Vejle Kommune har over 1 mio. m2 erhvervsjord til salg i området. Og med kun få hundrede
meter til tilkørslen til E45 og med retning mod
nord, syd, øst og vest er området fremtidssikret. Og
lige vest for dette område har vi 320.000 m2 facadejord ud mod motorvejen til Herning.
- Vejle Kommune har også meget store erhvervsarealer i Give – lige syd for den nye motorvej
til Herning, som vi venter os meget af nu, hvor motorvejen til Herning er indviet, understreger Brian
Holmer.
Det betyder også kort afstand til Danmarks
næststørste lufthavn i Billund, Vejle Havn og hele
Trekantområdet. Erhvervsparken er ideel til virksomheder med behov for meget plads. Erhvervsområdet er i alt 840.000 m2, hvoraf 140.000 m2 på
Dyrskuevej med facade til motorvejen er byggemodnet og klar til overtagelse.

meter.
- Men der er plads til mange ﬂere tanker. Vi
vil nemlig ikke tænke dem alle selv, men gøre det i
dynamisk fællesskab med de virksomheder, der vil
være en del af Nordic Synergy Park, siger Thomas
Andersen.
Der bliver plads til hovedsæder med 1.000
ansatte og plads til den lille rådgiver med fem
ansatte. Kort sagt alle, når bare de ikke støjer og
sviner.
- Det er et nej til tomme lagerhaller og masser
af tung traﬁk og et ja til et stort konferencehotel
og et forsikringsselskab, fastslår Thomas Andersen.
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FREDERICIA
Midt i Trekantområdet, kort afstand til
Aarhus, København, Odense, Billund
Airport og Europa. Masser af arbejdskraft, brancher, infrastruktur, erhvervsjord og potentiale. Fredericia favner.

Monjasa er en dansk, privatejet virksomhed, som beskæftiger
sig med handel af marinebrændstof (bunkers) til skibsredere
og store internationale virksomheder i shippingbranchen. Virksomhedens aktiviteter varetages fra koncernens ﬁre kontorer i
Fredericia, Dubai, Singapore og New York. ”Det var bevidst og
strategisk, at vi valgte Fredericia som lokation for vores danske
hovedkontor. Her bor vi centralt, lige midt i Danmark, på første
parket, direkte ud til en af landets mest traﬁkerede motorvejsstrækninger. Området byder på en velfungerende infrastruktur,
jernbane og en vækstende international lufthavn i Billund lige
i nærheden. Dermed har vi, med tanke på især de større byer
Odense og Aarhus, adgang til et vidtrækkende opland af veluddannede og velkvaliﬁcerede medarbejdere.”
CEO JAN JACOBSEN OG
CEO ANDERS ØSTERGAARD,
MONJASA A/S

”De seneste år har vi i Fredericia Erhvervsforening medvirket til
udformningen af en ny erhvervspolitik og gjort det ud fra foreningens indsatsområder: Grøn energi, transport, byudvikling,
udbud, konkurrenceudsættelse og rammevilkår i det hele
taget. Vi oplever lydhørhed hos politikere og embedsfolk og
har en løbende og konstruktiv dialog om fælles mål som øget
tilﬂytning og tiltrækning af nye virksomheder samt særlige
vækstinitiativer.”
MICHAEL SØNDERSKOV,
FORMAND FOR
FREDERICIA ERHVERVSFORENING
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FAVNER

“Vi beﬁnder os godt i Trekantområdet. Området er kendetegnet ved ﬁn infrastruktur, gode
industriområder og attraktive
muligheder for at bosætte sig. Det
er nødvendige betingelser for at
tiltrække kvaliﬁceret arbejdskraft.
Området er også kendetegnet ved
et godt samarbejde mellem
kommuner, erhvervsliv og
uddannelsesinstitutioner.”
HENRIK POULSEN, CEO,
DONG ENERGY A/S

”Siden 2012 er der solgt over 120.000 m2
erhvervsjord i DanmarkC, og syv nye virksomheder er kommet til, så der i dag ﬁndes over 50
virksomheder langs Fredericias motorvejsnet.”
HOLGER SPANGSBERG KRISTIANSEN,
DIREKTØR FOR
TEKNIK & MILJØ, FREDERICIA KOMMUNE
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UDDANNELSE
TEMA

KOLDING RIMER
PÅ CAMPUS
Kolding er en uddannelsesby – og få steder vil
emme mere af viden og lærdom end campusområdet ved byens nye innovative bydel, Design City.
Her vil 6.000 studerende blive klogere fra 2015.

Uddannelsesinstitutionerne i Design City og
campus-området kommer til at ligge tæt.
Syddansk Universitet, Designskolen Kolding,
Kolding HF & VUC, Kolding Uddannelsescenter,
International Business College og International
Business Academy vil sammen med boliger, butikker, kontorer og udendørsaktiviteter skabe et helt
nyt liv i området.

PROFIL: DESIGN CITY

FAKTA
Design City Kolding er
et privat byudviklingsprojekt, hvor en helt
ny bydel på 90.000 m2
etageareal udvikles,
opføres og udlejes
de kommende år.
5.000 m2 er opført, og
yderligere 5.000 m2
er under opførelse til
Kolding HF & VUC.
Lige overfor opfører
Syddansk Universitet
14.000 m2, som tages i
brug i 2014.

”DER KOMMER TIL
AT VÆRE OVER
6.000 STUDERENDE
– LIGE HER!”
THOMAS NIELSEN, DIREKTØR,
DESIGN CITY

til viden, skabe samarbejde og etablere kontakt med
kommende medarbejdere, siger Thomas Nielsen.

Sidste år var der 5.142 studerende, der blev optaget på kandidatuddannelsen ved Københavns Universitet.
Tallet illustrerer meget godt, hvor stort et uddannelsesprojekt Kolding har gang i med campusområdet ved Design City.
Her vil der fra årsskiftet 2015 være 6.000 studerende i gang med at blive klogere, mens de læser på
Designskolen Kolding, Syddansk Universitet, Kolding HF & VUC, Kolding Uddannelsescenter, International Business College og International Business
Academy.
Centralt i campusområdet ligger Design City

Kolding lige overfor det nye universitetsbyggeri. Tæt
ved er der netop taget første spadestik til HF & VUC,
som vil stå klar ved årsskiftet 2014/15.
Senest har International Business Academy, IBA, besluttet at bygge 7.000 m2 undervisningsbyggeri i Design City til indﬂytning i 2016.
- Campusområdet bliver et dynamisk kraftcenter, siger Thomas Nielsen, administrerende direktør i Design City:
- Der kommer til at være over 6.000 studerende lige her. Det er en fantastisk masse viden og
en masse muligheder for de studerende, uddannelserne og ikke mindst for erhvervslivet for at få adgang

Levende miljø
Han er ikke ene om at se mulighederne.
- Det er ikke svært at sælge ideen. Folk har
nemt ved at stige på, for den er også ret ligetil: Et
stort, centralt placeret vidensområde, hvor banegård
og motorvej samtidig er lige ved hånden. Den idé
kan mange uddannelser godt se muligheder i, siger
Thomas Nielsen.
Han er da også i konkret dialog med yderligere
tre uddannelser om at etablere sig i området, ligesom det ventes, at universitetets anden etape med
tiden vil føje yderligere 7.000 kvadratmeter til de
14.000, der er ved at blive bygget nu. Med det vil
følge et yderligere løft i form af studerende og uddannelser.
En vigtig del af at realisere campus er, at der
bliver et studiemiljø også efter skoletid. Sammen
med Lejerbo arbejdes der på at etablere 100
attraktive ungdomsboliger centralt i området, og der
vil være kontorer, butikker, cafeer og andet, som vil
skabe liv i området:
- Hvis vi skal skabe et miljø, der lever, skal det
også leve efter klokken 16.00. Der skal være liv her,
der skal være aktiviteter, noget at komme efter. Det
er en bydel, vi etablerer, ikke kun et mål for pendlere,
pointerer han.
Den del af visionen er godt på vej. På de ledige
arealer i Design City er der eksempelvis etableret et
beachvolleyanlæg, som er benyttet ﬂittigt, blandt
andet til en afdeling af DM, og i kajakklubben lige på
den anden side af åen er der også masser af aktivitet.
- Synergieffekterne er, at der er liv fra alle sider på alle tider af døgnet. Så er det en bydel, siger
Thomas Nielsen.
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UDDANNELSE
TEMA

TREKANTENS
INTERNATIONALE
SKOLE
Bragende succes fra første dag har
på ingen tid placeret International
School of Billund markant på
uddannelseskortet i Trekantområdet.

50 elever havde været nok til en start, men langt ﬂere
troppede op, da International School of Billund hejste ﬂaget og holdt første skoledag for sig selv, forældre og ikke mindst elever den 6. august i år.
I dag har skolen 79 elever fordelt på 45 i børnehave og 34 i skole til og med tredje klasse, og interessen har været så stor, at der allerede nu er planer om
at udvide tilbuddet til større elever, så der fra 2015
vil være skoletilbud for elever til og med 9. klasse.
- Vi var 75 elever, da vi åbnede, og vi måtte
hurtigt inddrage andre lokaler for at få plads til den
efterspørgsel, der har vist sig at være, siger Camilla
Uhre Fog, chairman of the school board og director
specialist i LEGO-fonden:
- Vi ramte et behov, konstaterer hun.
Stor spredning i nationaliteter
Behovet rækker ud over lokalområdet, for eleverne
kommer fra hele Trekantområdet.
Med den bragende succes in mente kan man

PROFIL: INTERNATIONAL SCHOOL OF BILLUND

FAKTA
International School
of Billund er en privatskole.
Skolepengene betaler
– udover undervisning – mad på skolen,
ligesom der er gratis
bustransport til og
fra skolen fra Vejle,
Kolding og Fredericia.
Alle elever kan komme
i morgenpasningsordning og deltage
i eftermiddagens
fritidsaktiviteter uden
merbetaling.
Læs mere på
www.isbillund.com

“VI LÆRER DEM IKKE,
HVAD DE SKAL TÆNKE
– MEN AT DE SKAL
TÆNKE”
CAMILLA UHRE FOG,
CHAIRMAN OF THE SCHOOL BOARD,
INTERNATIONAL SCHOOL
OF BILLUND

godt undre sig over, at International School of Billund først åbnede efter mange års overvejelser og tre
års konkret forberedelse.
Men den er en gennemtænkt del af LEGOfondens vision om et internationalt miljø, der kan
tiltrække medarbejdere, men også skabe et internationalt læringstilbud, hvor LEGO’s unikke legende
tilgang til læring er en del af agendaen.
Forberedelserne har givet dividende med succes fra første dag blandt både danske og udenlandske forældre og elever: Over 60 procent af børnene
har en eller begge forældre med international baggrund. Elevernes nationaliteter er mange, og det
samme er antallet af internationale virksomheder,
som tæller skolens forældre som medarbejdere.
Men også mange danske børn er tilmeldt skolen.
- Nogle vælger det til, fordi forældrene ved,
at deres karrierer om nogle år vil betyde, at de og
børnene skal ﬂytte til udlandet. Her er det oplagt at

give børnene en international start på skolelivet. Andre vælger det til for at give børnene en international
uddannelse i et multinationalt miljø, også selv om
forældrene ikke står for at skulle udstationeres, siger
Camilla Uhre Fog.
Et godt sted at lande
Skolens pensum er med til at gøre det muligt. Man
følger det internationale baccalaureate-program,
som er en fælles standard for undervisning, der gør
det muligt at bevæge sig frit rundt fra nation til nation, uden at barnets skolegang bliver en gentagelse
af nogle temaer og et fravær af andre.
- Det er et oplagt parameter for mange forældre,
at skolen følger IB-programmet. Det gør det nemt at
komme hertil. Samtidig giver det et godt afsæt for
dem, der skal rejse videre, siger Camilla Uhre Fog.
Skolens undervisning tager stadig sit udspring
i danske traditioner, og der er tydelige aftryk af
stifterne i undervisningen. For selv om skolen er en

selvstændig enhed, er initiativtagernes glæde for at
lege sig klogere en del af skolens DNA:
- Det er tydeligt at se legen i den måde, vi lærer
på. Vi er hands-on, vi samarbejder, vi undersøger, vi
kreerer og er kreative, og vi lærer en masse gennem
alle processerne. Leg er en del af vores ophav, og
det er vi stolte af. Og vi siger gerne, at vores opgave
ikke er at lære børnene, HVAD de skal tænke, men AT
tænke, siger Camilla Uhre Fog.
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UDDANNELSE
TEMA

NETVÆRK, BRANDING –
OG EN GOD FORRETNING
Business Koldings samarbejde
med INSEAD har været en gevinst
ud over det forventede.
Topledere kan få den velrenommerede businessskole INSEAD fra Frankrig ind i livet og med i den
faglige rygsæk – uden at skulle betale en million kroner og trække store veksler på deres familier.
- De ﬂeste topchefer har erkendt, at videreuddannelse af høj kvalitet er vigtigt, men ikke på bekostning af familien. Vores intensive uddannelser med
INSEAD har ramt netop dette behov, siger direktør
for Business Kolding Institute, Claus Flensborg.
I dag har Business Kolding og INSEAD i fællesskab formet tre uddannelser, som giver snert og
smag af INSEAD, men som hverken koster en million
kroner eller tager så megen tid.
- Vi har fundet en mellemvej, hvor INSEAD’s
kompetencer bliver tilgængelige for ﬂere – uden at

Business Kolding
Institute tilbyder
sammen med INSEAD
efteruddannelse
målrettet fremtidens
direktører.
FAKTA
High Potential
Management
Programme
er målrettet
30- til 45-årige
mellemledere med
potentiale til at
blive topledere.

PROFIL: INSEAD

man skal ofre en mængde tid og ressourcer, siger
Claus Flensborg.
Brander området
Business Kolding og INSEAD’s samarbejde er blandt
andet ”Executive Management Programme” målrettet direktører og andre medlemmer af direktioner.
Uddannelsen er attraktiv i kraft af det udbytte, undervisningen giver, og fordi den giver de deltagende
topledere netværk.
Samtidig er samarbejdet med INSEAD med til
at brande og proﬁlere Trekantområdet som et område med fokus på uddannelse. Samarbejdet med
INSEAD er også en god forretning, for uddannelsen
har ramt et behov, ikke bare i Trekantområdet.
- Vi har fået rigtig godt fat i det skandinaviske
marked. Både danske, men også norske og svenske,
topchefer kommer til Kolding for at få essensen af

INSEAD. Det har vist sig, at vi ud over at brande os
og skabe netværket også kan lave forretning på konceptet, siger Claus Flensborg.
Siden opstarten har Business Kolding udvidet
INSEAD-samarbejdet, så der også udbydes en bestyrelsesuddannelse og fra i år et high potential-program for mellemledere med potentiale til topledelse
i en overskuelig fremtid.
- Jeg tror på, det er en vigtig opgave for os at
vise, at man sagtens kan blive ved med at uddanne
sig og blive fagligt styrket også i dette område. Det
hele er ikke bare i København – og i det her tilfælde
er det faktisk slet ikke København, for det er kun os,
der udbyder det i hele Skandinavien. Den positive
proﬁl har Trekantområdet godt af, siger Claus Flensborg.

INTERNATIONAL
EFTERUDDANNELSE
GIVER LEDERTALENTER FART PÅ
Fem moduler på fem dage – og et udbytte, der kan
forme resten af din karriere.
Den gulerod kan deltagerne på Business Kolding Institutes ”High Potential Management Programme” se frem til.
Kurset er udviklet og udbydes sammen med
den anerkendte internationale business-skole INSEAD. Det skal forme og udvikle virksomhedernes
talentmasse, så kvaliﬁcerede og ambitiøse mellemledere, projektledere og lignende får de redskaber,
der skal til for at komme i spil til topjob.
- Der er rigtig megen faglighed, som er adgangskrævende for mange jobs, siger Claus Flensborg,
der er direktør for Business Kolding Institute.
- Men ofte vil den uddannelse, du tager, kun
egne sig til at få dig i gang i den branche eller det job,
du skal bestride. Når du har læst et fag i fem-seks år
og siden arbejdet med det i en tilsvarende periode,
sker der som oftest to ting: Rigtig meget af det, du
lærte i sin tid, er forældet, og dine udfordringer på
jobbet gør, at du mangler andre kompetencer end
dem, du havde i skolen, siger han.
Claus Flensborg er selv et godt eksempel. Han

er blot 37 år og således ret nyuddannet, men udviklingen forandrede den virkelighed, han skulle ud
i, mens han kvaliﬁcerede sig til den.
- Jeg har læst cand.merc. på Handelshøjskolen
og var færdiguddannet i 2005. På det tidspunkt var
facebook højst en tanke. Ikke ret meget af min uddannelse var indrettet på den virkelighed, facebook
siden skabte, siger han.
Uddannelse med perspektiv
Analogien viser meget godt, at selv ikke de bedste,
sværeste eller mest krævende uddannelser kan være
tidssvarende – alene af den grund, at de færreste
længevarende uddannelser vil turde påstå at vide,
hvad du får brug for om ﬁre, fem eller seks år.
- High Potential Management Programme er
skabt for at geare fremtidens topledere. Derfor bestræber underviserne sig på at give den nyeste viden om blandt andet strategi og ledelse med perspektiv, så uddannelsens deltagere kan bruge deres
nyerhvervede værktøjer, uanset om de rykker op på
topniveau næste år eller om ti år, siger Claus Flensborg.

FAKTA
650 har taget INSEADuddannelserne Executive
Management Programme og
Executive Board Programme.
Uddannelserne har fokus på lederskab, strategi og kommunikation.
Executive Forum er et businessnetværk for toplederes networking.

“DE FLESTE TOPCHEFER
HAR ERKENDT, AT
VIDEREUDDANNELSE AF
HØJ KVALITET ER VIGTIGT,
MEN IKKE PÅ BEKOSTNING
AF FAMILIEN”
CLAUS FLENSBORG, DIREKTØR,
BUSINESS KOLDING INSTITUTE
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PRODUKTION
TEMA

DA FIBERLINE COMPOSITES
FLYTTEDE ØSTPÅ
Midt i en globalisering, hvor alle ﬂyttede produktion ud til
lavtlønslande, valgte fabrikant Henrik Thorning i 2005 at investere
250 mio. kroner i en ny fabrik og udstyr – midt i Danmark.
Fiberline Composites’ fabrik står i dag som et studie
i moderne industriarkitektur.

De ﬂeste ville nok være forudsigelige, hvis de blev
bedt om at illustrere ordet ’fabrik’:
En skorsten, en hal med nogle porte – måske
en gaffeltruck, hvis man var avanceret.
De færreste ville begive sig ud i noget, der ligner det syn, man møder på Barmstedt Allé i Middelfart få kilometers kørsel fra Lillebæltsbroen.
Og med god grund.
For Fiberline Composites’ bygning ligner ikke
en fabrik.
Det er ganske vist det, den er – en fabrik.
Men ordet ’fabrik’ beskriver lige så lidt oplevelsen af de 23.000 kvadratmeter byggeri, som ordet
’fodboldspiller’ beskriver Pelé.
- Behovet var dybest set en kasse rundt om det
optimale produktionsﬂow, siger fabrikant Henrik
Thorning:
- Men det gjorde jo ikke noget, at den var pæn
at se på. Jeg har undret mig over, hvorfor industribyggeri skulle være så kedeligt og grimt. Jeg ville gerne
slå et slag for, at vi ﬁk genoplivet den gamle tradition

PROFIL: FIBERLINE

for smuk industriarkitektur, siger Henrik Thorning.
Arkitektur frister ansøgere
Som sagt, så gjort.
Set fra E20-motorvejen ligner Fiberline Composites både en langstrakt kælkebakke og et skib, der
skærer sig gennem bløde bølger.
En virksomhed i bevægelse var i tankerne, da
arkitekturen tog form, og det samme var vikingetidens borge.
Fiberline Composites produktion blev også
tænkt ind.
Fabrikken skulle nemlig samtidig fungere som
et studie i, hvad man kan skabe og gøre med kompositmaterialer, og byggeriet er således for store deles vedkommende opført i materialer, som Fiberline
Composites selv producerer.
Og formgivningen henviser med sin dynamik til
den teknik – pultrudering – der benyttes til fremstillingen af kompositmaterialerne.
Fire arkitektﬁrmaer bød på opgaven, som til-

faldt en femte – professor Jan Søndergaard fra KHR
Arkitekter.
Designpriserne og hæderen er væltet ned over
virksomheden, siden man tog fabrikken i brug i 2007.
Og bygningens unikke arkitektur er blevet en
del af virksomhedens DNA.
En gennemsnitlig virksomheds powerpointpræsentation af sig selv vil typisk indeholde elementer som historie, produkter og visioner.
På Fiberline Composites’ præsentation får man
skam også at vide, at virksomheden er stiftet af Dorte
og Henrik Thorning i Nr. Bjert ved Kolding i 1979; at
stifterne fortsat ejer butikken sammen med de tre
børn, og at der arbejdes i kompositmaterialer på tre
felter: Vindenergi, vinduer, døre og facader samt generel konstruktion.
Men en stor del af præsentationen handler om
fabrikken:
- Den har givet stor opmærksomhed, og den har
i høj grad levet op til alle de formål, vi ønskede at
give den, siger Henrik Thorning:

FAKTA

Fiberline Composites’
bygning er arkitektonisk nyskabende. I
byggeriet er anvendt
glasﬁbermaterialer
på en så utraditionel
måde, at bygningen
blev Årets Byggeri i
2007 og siden har vundet arkitekturpriser og
hæder verden over. Det
innovative og kuriøse
illustreres måske bedst
af, at Fiberline Composites har vundet en
international stålpris
– til trods for, at Fiberline Composites faktisk
arbejder meget med at
lave proﬁler i glasﬁbre,
som kan gøre stål overﬂødigt.

- Først og fremmest skulle den være funktionel.
Det er den. Og den skulle demonstrere, hvad vores
produkter kan – og det gør den i høj grad, fordi så
meget af bygningen er konstrueret i kompositmaterialer, siger Henrik Thorning:
- Men den virker også på andre områder. Vi får
eksempelvis uopfordrede ansøgninger fra folk, som
skriver, at nu har de kørt forbi så mange gange og
tænkt, at her må være spændende at arbejde, siger
Henrik Thorning.
Udﬂytning – fra Kolding til Middelfart
At man i dag står med en fabrik, som er hædret
og hyldet og optaget i Kulturkanonen, var der ikke
mange, der forudså, da Henrik Thorning gik i gang
med at planlægge fabrikken i 2004.
På det tidspunkt var store dele af den danske
industriproduktion ved at blive pakket i containere og læsset på skibe med kurs mod Kina eller i
det mindste Østeuropa, hvor end ikke direktørlønningerne var i nærheden af det, en dansk industriar-

bejder skulle have:
- Der er masser af grunde til, at vi bygger fabrik i
Danmark – selv om enkelte spurgte, om vi var blevet
sindssyge, siger Henrik Thorning:
- Den store udfordring er at sørge for, at vores
produkter er det ekstra værd, som det koster at producere i Danmark. Derfor skal vi både være effektive
og udnytte danskernes evne til innovation og nytænkning, siger Henrik Thorning
Med udgangspunkt i den gamle placering i Nr.
Bjert ved Kolding blev der tegnet en cirkel. Der skulle
være adgang til kvaliﬁceret arbejdskraft fra Trekantområdet og Odense indenfor cirka en halv times
transport – og der lå Middelfart godt.
Så da Henrik Thorning valgte at ﬂytte fabrikken
østpå, stoppede han efter cirka 20 kilometer ad E20.

Fiberline Composites
er en familieejet
virksomhed, som
siden 1979 har
arbejdet med
kompositter.
Virksomheden
fremstiller kompositmaterialer ved at
støbe glasﬁbre og
kulﬁbre sammen med
et bindemiddel.
Det foregår i en
kontinuerlig produktionsproces, der
kaldes pultrudering.
Metoden er specialudviklet til at fremstille proﬁler, som
man kan skræddersy
med de egenskaber,
som anvendelsen og
kunden har behov for.
Fiberline Composites
sælger sine produkter
i ﬂere end 40 lande.
Læs mere på
www.ﬁberline.dk

”MATERIALER ER HELT
BASALE FOR SAMFUNDSUDVIKLINGEN. DE ER SÅ
VIGTIGE, AT MAN HAR
OPKALDT TIDSALDRE
EFTER DEM – STENALDER, JERNALDER,
EKSEMPELVIS. JEG
TROR, VI ER PÅ VEJ IND I
KOMPOSITALDEREN”
HENRIK THORNING, FABRIKANT,
FIBERLINE COMPOSITES
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VEJEN PRODUCERER
MADVARER OG
FØDEVAREVIRKSOMHEDER
Margarine, oksekød
og ﬁsk i rigtig
mange tonsvis.
Vejen Kommune er
Danmarks centrum
for produktion af
fødevarer.

Postnumrene 6600 og 6670 vil stå i ﬁrmaadresserne
på stadig ﬂere varedeklarationer, når du handler
madvarer i supermarkedet.
6600 Vejen er Danmarks nye fødevarecentrum,
og Danish Crown samler sin produktion af oksekød
på et kommende storslagteri i 6670 Holsted.
Vejen er også hjemkommune for Brørup Slagteri, Skare Meat Packers, Grønvang Margarine og en
tætvokset underskov af underleverandører af råvarer
og serviceydelser, der knytter sig til fødevareproduktion.
Fiskeopdrætvirksomheden AquaPri har netop
placeret sin hidtil største investering – et anlæg til
sandart – i Gamst i Vejen Kommune.
- Vi har opdræt mange steder i Danmark og
havde ud fra de erfaringer en række ønsker til plac-

ering af vores nye anlæg. Placeringen i Vejen Kommune er logistisk optimal, fortæller medejer af
AquaPri, Henning Priess.
Slagterikoncernen Danish Crown åbner til
marts næste år sit nyopførte super-slagteri i Holsted,
som samler oksekødsaktiviteterne fra Tønder, Skjern,
Holstebro og Fårvang tæt på motorvej og på kvaliﬁceret arbejdskraft med fødevare-erfaring.
- En række kriterier skulle opfyldes. Afstand til
vores leverandører af kreaturer, beliggenhed i forhold
til infrastruktur, naboer og anden bebyggelse, mulighed for egen vandrensning, mulighed for etablering af vindmøller og lignende. Flere kommuner
kunne opfylde kriterierne, men Vejen vandt ﬁnalen,
fortæller direktør i oksekødsdivisionen i Danish
Crown, Lorenz Hansen.

FAKTA
Vejen Kommune er ”Danmarks nye
fødevarecentrum”.
Brørup Slagteri, Skare Meat Packers, Grønvang Margarine, Coop
Tørvarecenter, Nordeuropas største
frysehus Agri-Norcold, verdens
største transportør af levende grise
SPF og snart Danish Crown er alle i
Vejen Kommune.
Videnstunge virksomheder som
Force Technology og Euroﬁns
Steins Laboratorium i Vejen leverer
services til fødevareindustrien i
kommunen.
Landbrug er en tredjedel af kommunens erhvervsliv, og der er
mange følgevirksomheder til landbruget og fødevaresektoren i Vejen
Kommune.
Danish Crown giver ﬁre grunde til
valget af Vejen Kommune til det nye
oksekødsslagteri:
s Erfaren og stabil arbejdskraft
s Plads til byggeri, central
placering og god infrastruktur
s Stabil forsyning og hurtigt
bredbånd
s Kommunal sagsbehandling
med ekspertise i reglerne for
fødevareproduktion

”VI HAR OPDRÆT MANGE STEDER I DANMARK
OG HAVDE UD FRA VORES ERFARINGER EN
RÆKKE ØNSKER TIL PLACERING AF VORES
NYE ANLÆG. PLACERINGEN I VEJEN KOMMUNE
ER LOGISTISK OPTIMAL”
HENNING PRIESS, MEDEJER, AQUAPRI
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ERHVERVSUDVIKLING
TEMA

TREKANTOMRÅDET
ER BASEN FOR VÆKST
Et solidt grundlag i Trekantområdet har
givet Middelfart Sparekasse den rigtige
grobund for vækst i andre områder.

PROFIL: MIDDELFART SPAREKASSE

FAKTA

”VORES STRATEGI OM AT
ETABLERE OS I STØRRE JYSKE BYER ER BLEVET
KONKRET, FORDI VI BLEV KONTAKTET AF DYGTIGE

Middelfart
Sparekasse, der
har sit udspring ved
Lillebælt og et solidt
forretningsgrundlag i
Trekantområdet,
bruger sit fundament
til at opsøge nye
markeder i andre byer
– og sparekassen
har haft travlt med at
åbne nye afdelinger.
Alene i år er tre nye
kommet til.

LOKALE FOLK, DER TROR PÅ, AT VORES MÅDE AT
DRIVE PENGEINSTITUT PÅ ER EN MANGELVARE I
DERES LOKALOMRÅDE. SÅ SKAL VI DA VÆRE SLEMT
TONEDØVE FOR IKKE AT LYTTE TIL DET”
MARTIN NØRHOLM BALTSER, ADM. DIREKTØR, MIDDELFART SPAREKASSE

Det er ikke altid gået så stærkt. Sparekassen, der i år
kunne fejre sin 160 års fødselsdag, havde indtil for
knap 25 år siden kun afdelinger i Middelfart og Strib.
Men da resten af branchen ﬁk travlt med at fusionere og lukke afdelinger i begyndelsen af 90’erne,
så Sparekassen sin chance for at udvikle sig. Fra at
være en lille, lokal sparekasse på Fyn tog Middelfart
Sparekasse det store spring over Lillebælt til resten
af Trekantområdet.
Sparekassen havde troen på, at Trekantområdet var det rigtige sted at vokse, og det viste sig at
holde stik. Først etablerede sparekassen en afdeling
i Fredericia, og kort efter fulgte Kolding og Vejle.
For adm. direktør Martin Nørholm Baltser er
der ingen tvivl om, at beslutningerne om at ﬂytte
over Lillebælt var de rette for sparekassen:
- Trekantområdet har vist sig at være det rigtige
sted at opbygge sparekassens forretning. Etableringen i det jyske har givet sparekassen et solidt afsæt
for den vækst, vi har haft de senere år, hvor sparekassen er vokset fra to afdelinger og 70 ansatte i start90’erne til i dag at have ﬂere end 230 medarbejdere
fordelt på 15 afdelinger og et investeringscenter, udtaler han.
Lokale gør forskellen
Med åbningen af tre nye afdelinger i år fortsætter
sparekassen den positive udvikling. Afdelingen i
Odense er blevet udvidet med en egentlig erhvervsafdeling, og i løbet af sommeren åbnede sparekassen full-service afdelinger i Esbjerg og Aarhus.
Udvidelsen er et vigtigt led i sparekassens
strategi om kontrolleret og organisk vækst, og årsagen til, at valget faldt på Esbjerg og Aarhus, be-

grunder Martin Baltser med, at begge byer er kendetegnet ved et godt erhvervsklima, god infrastruktur,
gode bosætningsmuligheder og høj beskæftigelse.
Derudover er alle afdelinger kommet til, fordi de
rigtige nye kolleger uopfordret har henvendt sig til
sparekassen, siger Martin Nørholm Baltser.
- Vores strategi om at etablere os i større jyske
byer er blevet konkret, fordi vi blev kontaktet af
dygtige lokale folk, der tror på, at vores måde at drive
pengeinstitut på er en mangelvare i deres lokalområde. Så skal vi da være slemt tonedøve for ikke at
lytte til det, siger han.
Dialogen blev til handling i form af nye afdelinger, men også til en potentiel problemstilling. For
det er en vigtig del af Middelfart Sparekasses forretning, at man har kunderne tæt på og har stort kendskab til nærområdet. Og hvordan opnår man så det
i nye byer?
Der ligger en naturlig begrænsning i strategien
om at være en lokal sparekasse, medgiver Martin
Nørholm Baltser:
- Det er også derfor, vi vækster på den måde,
som vi gør. Vi går ikke ud og siger, at vi vil etablere os
i den ene eller anden by. I stedet er vi interesserede,
når lokale bankfolk byder ind med deres lokalkendskab og netværk. Vi kan ikke bare komme ind i en by,
vi strategisk har besluttet at åbne en afdeling i og
sige ’Her er vi’. Sådan driver vi ikke pengeinstitut. Vi
vil være lokale, og det sikrer vi gennem stærke, lokale
folk, siger han.
Ordentlig opførsel betaler sig
Det store lokalkendskab er en vigtig årsag til, at
Middelfart Sparekasse det seneste år har budt ﬂere

end 600 nye kunder velkommen – hver måned.
Lokalkendskabet er en afgørende faktor for sparekassens evne til at reagere på muligheder i området og
ikke mindst for at kunne give kunderne kompetent
rådgivning. Det er ifølge direktøren en vigtig grund
til den aktuelle vækst, som også har betydet 25 nye
medarbejdere i banken siden 2012.
- Vi har så høj grad af nærvær og lokalkendskab,
at vores medarbejdere kender til kunden, branchen
og miljøet. Og når de gør det, kan vi tillade os at
have en stor beslutningskompetence i kundeleddet, og det betyder meget for kunderne. Tre ud af ﬁre
beslutninger kan træffes af den rådgiver, du har med
at gøre, og det skaber den smidighed og dynamik,
mange kunder værdsætter, siger Martin Nørholm
Baltser.
Handlekraften hænger også sammen med
Middelfart Sparekasses ønske om at være en aktiv
medspiller i lokalsamfundet. Sparekassen vil være
et aktiv for lokalområdet og en socialt ansvarlig virksomhed, som bidrager med betragtelige beløb til
eksempelvis kulturlivet. Men egentlig handler social
ansvarlighed om noget ganske banalt:
- Min forgænger, Hans Erik Brønserud, sagde,
at vi skulle være Danmarks bedste pengeinstitut – og
at vi kun kunne blive det ved altid at huske at opføre
os ordentligt. Det er en meget god leveregel, som vi
stadig arbejder ud fra, siger Martin Nørholm Baltser.
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”IDENTITETEN
ER BLEVET
STYRKET”
Rådgivningsvirksomheden
COWI har fulgt udviklingen i
Trekantområdet og været del af
den i snart 50 år.
Trekantområdet er et af Danmarks største vækstcentre. Det kræver, at der konstant gøres en indsats for
at undgå, at de voksende byområder ikke kvæles i
egen succes på grund af eksempelvis utidssvarende
infrastruktur – og det arbejde har COWI været en del
af i snart 50 år.
- Meget af det arbejde, vi udfører, er af en karakter, hvor man ikke lægger mærke til det. Men man ville
bestemt lægge mærke til det, hvis det ikke blev udført,
siger regionsdirektør John Dyrlund fra COWI:
- Som eksempel kan vi nævne Tvis-projektet,
som er et stort, fælleskommunalt varmeforsyningsprojekt, som har været med til at sikre borgerne i dele
af Trekantområdet billig fjernvarme.
Rådgivning baner vej for vækst
Han og COWI’s øvrige rådgivere har arbejdet i Trekantområdets maskinrum siden etableringen af kontoret
på Flegborg i Vejle med en håndfuld folk i 1964. Fem
årtiers vækst og udvikling i regionen har betydet, at
COWI, der i dag har 160 ansatte tilknyttet sit kontor i
Trekantområdet, har fem primære kernekompetenceområder:
Planlægning, miljø, infrastruktur, byggeri og industri/energi.
Alle fem forretningsområder har på mange
måder udviklet sig parallelt med væksten i og udviklingen af Trekantområdet. For i takt med udviklingen af
området har COWI været blandt dem, der har banet
vejen. Både med at projektere veje, broer og jernbaner
og med at rådgive om byggeri af industri, kontor og
beboelse, men også mindre synlig infrastruktur som
kloakering, fjernvarmeanlæg og kraftværker eller rapporter og samfundsmæssige analyser, som bruges til
at træffe beslutninger.
- Overordnet set har vores egen rådgivning banet

PROFIL: COWI

vejen for vores egen vækst. Vi har bidraget med at
udvikle området, og eksempelvis sådan noget som
årsfremskrivninger af traﬁkal vækst og befolkningsudvikling er noget, vi arbejder meget med. Og havde
vi – eller nogle andre – ikke udarbejdet de analyser,
sad vi alle fast i traﬁkken i Trekantområdet i dag, siger
John Dyrlund.
Fælles regional identitet
COWI har også projekteret meget synlige opgaver –
eksempelvis Danish Crowns superslagteri nord for
Trekantområdet og Idrættens Hus i Vejle – og har
gennem sine mange år i Trekantområdet et indgående
kendskab til den erhvervskultur, der er typisk for området.
- Det er et fantastisk sted at etablere sig og et
super område at drive virksomhed. Der er dynamik
her, og vi er selv et godt eksempel på det. Vi er gået fra
fem til 160 medarbejdere ved at arbejde intensivt lige
her i området, pointerer John Dyrlund.
Han fremhæver de mange virksomheder og den
centrale placering som naturlige plusser, og en stor
bosætning i området og tilvæksten af veluddannet
arbejdskraft bidrager også stærkt til, at Trekantområdet vækster. Det samme gør en særlig regional
identitet, der er meget værd:
- Man tænker ikke ret meget over, om det lige
er Vejle eller Kolding eller Middelfart. Det er Trekantområdet, og det er en stor styrke. Det er ikke én by,
der trækker, det er hele regionen. Man ser sig selv
som et samlet hele, og den identitet er blevet styrket
de senere år. Siden kommunalreformen i 2007 er det
med at være lokal ikke så vigtigt. Nu handler det om
at være til stede regionalt. Vi ved alle, at vores unge,
medarbejdere og kolleger uddanner sig, arbejder,
handler og skifter job på tværs af hele regionen, og
det er en stor gevinst for alle, siger han.

FAKTA
COWI’s kompetencer:
Planlægning og
økonomi:
Traﬁkplaner, digitalisering i det offentlige,
kort og geograﬁske
informationssystemer,
samfundsmæssige
analyser.
Vand og miljø:
Klimaplaner, industrimiljø, spildevandshåndtering,
jordforurening og
arbejdsmiljø.
Infrastruktur:
Veje, broer
og jernbaner.
Byggeri:
Erhvervsbyggeri,
offentligt byggeri,
boliger.
Industri:
Fødevareindustri,
procesindustri og
datacentre.
Energi:
Energiproduktion,
kraftværker
og fjernvarme.

”MAN VED, AT HER I
OMRÅDET ER DER
MANGE KVALIFICEREDE
MEDARBEJDERE AT FÅ
FAT PÅ – OG ER DE HER
IKKE, ER DE TIL AT
LOKKE HERTIL”
JOHN DYRLUND, REGIONSDIREKTØR, COWI
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KREDITHÅNDVÆRKERNE
BYGGER VÆKST
Nykredit har holdt stædigt fast i godt kredithåndværk –
og derfor er banken stærk i dag.

- Vi kan sige ’ja’ til projekter i dag, fordi vi sagde ’nej’ til meget
i de vilde år.
Sådan siger Jens Munck, centerdirektør i Nykredit Vejle,
og han er ikke i tvivl om, at det lille ord ’nej’ på rette tidspunkt
har haft stor betydning for, at Nykredit i dag er en væsentlig
aktør på ﬁnansmarkedet i Trekantområdet.
- Vi er der på den lange bane, og det er den måde, vi
driver bank på. Den tilgang betyder, at vi ikke siger ’ja’ til de
kortsigtede gevinster – men omvendt smider vi heller ikke folk
på porten i samme øjeblik, tingene vender. Vi er der for den
lange relation, hvor alle har noget ud af det, og hvor vi samarbejder i øjenhøjde, siger han.
Derfor er Nykredit i dag en væsentlig bidragyder til den
vækst, der spirer frem både nationalt og regionalt. Beviset
kan man blandt andet se i bankens markedsandele på udlån.
Siden ﬁnanskrisens begyndelse har Nykredit øget sit udlån
til både privat og erhverv i Trekantområdet, og man har i et
stagnerende marked formået at øge markedsandelen fra 26 til
31,3 procent.
- Forklaringen ligger netop i vores måde at skrue en forretning sammen på, siger centerdirektør i Nykredit Kolding,
Per Rasmussen:
- Det er en del af Nykredits sjæl, at vi skal have de langsigtede tilgange til de ting, vi laver. Vi synes, vi også skal være
en bank for folk, når det kniber – derfor skal vi sikre os, at der
er hold i de engagementer, vi indgår, siger han.
Godt håndværk
Nykredit kalder det ’ﬁnansiel bæredygtighed’, og det kan
bedst sidestilles med gammeldags, fornuftig bankdrift.
- Der var et par år, hvor markedet havde en karakter, så
vi følte, vi havde meldt os helt ud af kampen. Set i bakspejlet
kan man sige, at det var Nykredits kreditkultur og rådgivningskultur – forretningsetik, om man vil – som holdt os ude af
det, siger Per Rasmussen.
Et eksempel på det kan ses i de mange afdragsfrie lån,
som udløber de kommende år. Her har Nykredit besluttet sig
for at tage fat om den økonomiske forandring, det medfører,
tidligt – senest to år inden udløbet tager banken initiativ til,
at man får en grundig snak om fremtidens økonomi og de
vilkår, der venter.
- For nogen vil det være en brat opbremsning, for andre
vil det være en mere afdæmpet forandring. Men uanset er det

PROFIL: NYKREDIT

altid vigtigt at få set på det i tide. Man kan kalde det godt
kredithåndværk – for det er det, det handler om. Vi skal være
gode til at have en langsigtet, ﬁnansiel bæredygtighed.
Krævende arbejdsplads
Nykredit har styrken og musklerne og sætter dem gerne i arbejde. Men stadig kun i de projekter og ideer, man tror på.
Et af skridtene på den vej handler om at stille krav til
sig selv:
- Vi vil være en krævende arbejdsplads, og det er vi.
Vores folk skal være skarpe og veluddannede, så ud over den
veriﬁcering, der er et lovkrav for at kunne yde rådgivning, har
vi tilføjet vores egen; Nykredit-certiﬁceringen. Den består af
kurser, man skal tage og bestå, før man må arbejde med rådgivningen – og det gør vi for at sikre, at vores folk ikke bare har
det kompetenceniveau, der er lovpligtigt, men også har det,
der er krævet for at arbejde i Nykredit, siger Per Rasmussen.
Kravene er ikke isoleret til medarbejderne. Der er mange
krav til kunderne.
- Vi er meget ligetil, men vi er ikke en nem bank på dén
måde. Vi forventer, at vores kunder er lige så engagerede i
det, vi skal arbejde sammen om, som vi er. Vi forventer, at de
arbejder lige så hårdt for sagen, som vi gør, siger Jens Munck:
- Men det er værd at notere sig, at det ikke bare er noget, vi forventer af kunderne – det er også en forventning,
kunderne har til os. De regner med, at vi stiller krav. For de
ønsker at være kunder i en bank, hvor de kan være trygge ved
de svar, de får. Også selv om det nogle gange er et nej.

”DET ER NU EN GANG BEDST,
NÅR BEGGE PARTER HAR
HÆNDERNE PÅ DEN SAMME
KOGEPLADE”
JENS MUNCK, CENTERDIREKTØR, NYKREDIT

27

28

ERHVERVSUDVIKLING
TEMA

FAGLIGHED
I ØJENHØJDE
I FLYVEHØJDE

PROFIL: SKOV ADVOKATER

FAKTA

“Vi har en klar kommerciel proﬁl. Kan
vi ikke bidrage med værdi, skal vi ikke
sidde med ved bordet,” siger partner Erik
Svanvig fra Skov Advokater.
- Vi har ingen klienter – vi har kunder som alle andre.
Vi skal måles og vejes som alle andre liberale erhverv. Punktum.
Sådan siger Erik Svanvig, partner og direktør
i Skov Advokater. Han har brugt den tid, han skal
bruge på at ligne og lyde som en klassisk advokat.
Han vil meget hellere være en ligeværdig samarbejdspartner, som enkelt og uden omsvøb kan relatere
til og forstå kundens behov, analysere situationen og
bidrage med et målrettet råd gennem dialog.
- ’Klient’ lyder af socialforvaltning og gør
samtalen abstrakt og upersonlig, siger han:
- ’Klient’ fjerner fokus fra, hvad vi arbejder med:
Kunder. Det fjerner også fokus fra, at vi altså tager et
honorar for at hjælpe en kunde med at løse en opgave
gennem råd og vejledning. Vi har en klar kommerciel
proﬁl. Det skal vi huske. Når vi tager os betalt, skal vi
også tilføre værdi for kunden. Hvis vi skal rådgive et
erhvervsliv, der har oplevet store forandringer siden
2008, skal vi være i stand til at forstå vores kunder og
deres udfordringer i hele virksomheden. Og så kan vi
ikke blot bruge ordet ’klienter’ og skærme os bag juraen. Vores indsigt og erfaring, i samspil med juraen,
gør, at vi sammen står stærkere, siger han.
Faglige kompetencer er en selvfølge
Man skal ikke tage fejl af, at Skov Advokater har fagligheden til at bakke den afslappede dialog op. Virksomheden har 30 medarbejdere på kontoret i Vejle
og arbejder hele tiden målrettet på at specialisere
sig yderligere – både juridisk og kommercielt. Eksempelvis huser virksomheden Claudia Andersen,
der som den eneste i landet har juridisk embedseksamen fra både Danmark og Tyskland.
- Det gør, at vi kan betjene såvel tyske virksomheder i danske retsforhold og danske virksomheder i
tyske retsforhold, siger Erik Svanvig.
Faktisk er det den solide faglige ballast, der gør
det nemmere at løsne slipset og tale i øjenhøjde
uden at lyde som et opslag i Karnovs lovsamling.
- Som vi siger, er det nemmere at opnå en brugbar løsning om det runde bord. Vores kunder skal
forstå os, og vi skal forstå deres udfordringer, før vi
kan hjælpe dem, siger Erik Svanvig:
- Fagligheden og forståelse for kunden er basis
for, at vi kan være jordnære. Vi kommunikerer, så det
er til at forstå. Hvis ikke vi kan tale i det sprog, kunden
taler, kan kunden med rette være i tvivl om, hvorvidt
vi kender kundens virksomhed og udfordringer godt
nok til at kunne rådgive ordentligt, siger han:
- Vores kompetence må aldrig være isoleret til
det juridiske. Kompetencen skal være at bruge det
juridiske kendskab, vores forretningsforståelse og
kommercielle adfærd til gavn for kunderne og bringe
juraen i spil i relation til den hverdag og de udfordringer, kunden har. Ellers tilfører det ikke værdi.
Punktum, siger Erik Svanvig.

Skov Advokater er
etableret i 1991 ved
en fusion mellem
to af Vejles største
og ældste advokatvirksomheder. Firmaet
betjener erhvervsvirksomheder, offentlige
myndigheder og
organisationer i hele
regionen fra kontoret i
Vejle samt ﬁlialen i
Flensborg.

”HVIS IKKE VI KAN
TALE I DET SPROG,
KUNDEN TALER, KAN
KUNDEN MED RETTE
VÆRE I TVIVL OM,
HVORVIDT VI KENDER
KUNDENS VIRKSOMHED
OG UDFORDRINGER
GODT NOK”
ERIK SVANVIG, PARTNER,
SKOV ADVOKATER

Kom videre!
’Enkel og effektiv’ er Skov Advokaters vision for at
gøre det lettere for kunden at drive sin virksomhed ved at løse og forebygge de juridiske og forretningsmæssige udfordringer. Man vil hjælpe kunden
med at komme videre.
- I vores logo er der et lille punktum efter
’SKOV’. Og vi er rigtig gode til det punktum. Vi forsøger at gøre vores rådgivning enkel og effektiv –
uden overraskelser – så kunden får løst sit problem
og kan komme videre med sin virksomhed, siger han.
Tilgængeligheden er en vigtig paramter i den
sammenhæng. Både i form af muligheden for at
kunne komme i kontakt med sin advokat, når kunden
har brug for det, men også for at kunne tale ligeværdigt og ligefremt: Løse problemer med en samarbejdspartner, der altid er tæt på og kender virksomheden.
- Vi lytter og forsøger at forstå kundens virksomhed, konkurrencesituation og værdikæden for
at kunne give relevant, praktisk og værdiskabende
rådgivning. Det er partnerskab og ikke blot sagsbehandling og essens af Skov Advokater – punktum,
siger Erik Svanvig.
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HER ER ERHVERVSLIVET
ALTID I FOKUS
Fuld fart på. Initiativrigt. Fuld af virkelyst.
Meget omstillingsparat. Klar til anderledes
løsninger.
Sådan beskriver produktudviklingschef Mogens Jensen i Tema-Gruppen hos
Syddanske Medier erhvervslivet i Trekantområdet.
- Virksomhederne er ikke bange for at prøve noget nyt, tage anderledes
metoder i anvendelse for at fremføre deres budskab eller statement – og i det
hele taget er virksomhederne i Trekantområdet altid fremme i skoene, fortæller
Mogens Jensen.
Og netop den gejst og vilje er med til at skabe opmærksomhed. Både
lokalt, regionalt og såmænd også på landsplan. Det vækker opsigt, når der skabes utraditionel kommunikation, understreger Mogens Jensen.
Netop utraditionel og opsigtsvækkende kommunikation er et af kendetegnene for Syddanske Mediers Tema-Gruppe.
Tema-Gruppen hos Syddanske Medier står bag en lang række temaog proﬁlaviser, der har det til fælles, at de er journalistiske produkter af høj
kvalitet. Velskreven journalistik, der i levende ord og ﬂotte billeder fortæller om
eksempelvis erhverv, kunst, kultur og idræt.
- En proﬁlavis er i mange tilfælde en god måde at komme ud med budskaber for virksomheder. En proﬁlavis er interessant og informativ, samtidig
med at den fortæller virksomhedens historie uden alle mulige svinkeærinder,
forklarer erhvervskonsulent Henrik Juul Kristensen, der står bag en stor del af
de mange erhvervsproﬁler, der udgives af Syddanske Medier.
Temaer med indhold
Aviserne produceres i tæt dialog med kunderne – men er samtidig produceret
ud fra etiske kvalitative krav for at sikre høj læseværdi.
- Vores journalistik må og skal altid være af meget høj kvalitet. Det er
vores kendemærke, siger temaredaktør Per Guldberg Klausen:
- Når der leveres et tema-produkt fra Tema-Gruppen, skal det være velskrevet, gerne lidt kækt og tidssvarende – og først og fremmest skal der være
indhold i teksterne. Og de skal suppleres af foto i høj kvalitet, taget af fotografer, der brænder for formidlingsopgaver, siger han.
Tema-Gruppen står bag erhvervsmagasinet Business-Syd, der udkommer
11 gange årligt, og som i spændende og informative artikler, baggrundshistorier og interviews fortæller om det driftige erhvervsliv i Syddanmark.
- Business-Syd er vores bud på et baggrunds-erhvervsmagasin. Et spændende supplerende tilbud til den daglige erhvervsdækning. Til dem, der gerne
vil vide lidt mere om det syddanske erhvervsliv, siger Per Guldberg Klausen.
Skaber indsigt
Tema-Gruppen udgiver også magasinet Erhverv-Danmark, der i 2014 udkommer fem gange til alle virksomheder i hele Danmark, målrettet små og mellemstore virksomheder. Magasinet indeholder både interviews, portrætter og
reportager fra hele Danmark og er med til at skabe indsigt i de mange, mange
innovative virksomheder, der ﬁndes i Danmark.
- Erhverv-Danmark er anderledes i den måde, vi anskuer virksomhederne
på. Vi forsøger ikke blot at beskrive deres handlinger og successer, men forsøger samtidig at bibringe lidt læring og indsigt i, hvordan det er gået så godt.
Man kunne jo måske lære noget, lyder det fra Per Guldberg Klausen.
Tema-Gruppen producerer desuden en række andre erhvervsmagasiner
om offshore, energi, uddannelse, byggeri og ejendomme.
- Vi er altid parate til at prøve noget nyt. Så hvis der sidder virksomheder
eller grupper, der synes, de har et budskab, som skal formidles og udbredes, er
vi klar til at tage en snak, siger Henrik Juul Kristensen.

PROFIL: SYDDANSKE MEDIER

FAKTA
Tema-Gruppen blev
stiftet i 2009 og
kraftigt udvidet i 2011.
Afdelingen består af
15 medarbejdere, der
producerer tillæg,
proﬁler og indstik til
JydskeVestkysten
og andre medier
regionalt og nationalt.
Tema-Gruppen er en
del af JydskeVestkysten og Syddanske
Medier.
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INNOVATION

15 kloge
virksomheder
under samme tag
15 virksomheder har allerede etableret sig
i Green Tech Centers midlertidige bygning,
”Advice House”.
To eksempler:
EmaZys Technologies ApS: Virksomheden
bygger på medejer og direktør Anders
Rands Ph.d.-afhandling om overvågning af
solceller. Firmaet udvikler og sælger systemer, der overvåger og optimerer ydeevnen i
hele solcelleanlæggets levetid.
Investorer: Investeringsfonden Insero
Horsens og Syddansk Teknologisk
Innovation.
Læs mere på www.emazys.com
TEGnology ApS udvikler og sælger en ny
banebrydende teknologi, som omsætter
spildvarme til strøm.
TEGnology ApS har i samarbejde med
forskere på Aarhus Universitet, Aalborg
Universitet og German AeroSpace Institute
udviklet et termoelektrisk modul, der
effektivt omsætter spildvarme til strøm.
Investorer: Innovation MidtVest og Insero
Horsens Fonden.
Læs mere på www. tegnology.dk

PROFIL: GREEN TECH CENTER

GRØNT
TEKNOLOGICENTER
ER EN SUCCES ET
HALVT ÅR FØR
INDVIELSE
30 virksomheder har givet til
kende, at de vil være del af
Green Tech Center i Vejle Nord.
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Regional tænketank
Green Tech Center er et barn af en regional
tænketank bestående af en række aktører i
Vejle-Horsens-området. Green Tech Center
åbner i etaper fra midten af 2013 til midten af
2014 og vil udover et 4.000 m2 stort kontorhus,
”Green Tech House”, bestå af en energipark på

2

16.000 m og et Green Tech Lab, der rummer tre
laboratorier til test og demonstration af Smart
Grid-produkter og -ydelser.
I den 50 hektarer store Lysholtparken med
udsigt ud over motorvej E45 er der plads til alt
det, der er nødvendigt for at realisere centret.

”NÅR DU SAMLER VIRKSOMHEDER,
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG
VIDENSKABELIGE INSTITUTIONER OM AT
BIDRAGE TIL ÉN FÆLLES OPGAVE,
UDFORDRER DU ALLE PARTER”
JØRGEN ANDERSEN, CEO, GREEN TECH CENTER

Vores energisystem er under forandring. Energien
kommer fremover fra vind, sol og jord; energiformerne skal samtænkes, bygninger og huse skal
være intelligente. Energien skal kunne lagres og
gemmes, brugerne skal involveres og engageres.
Alt dette kræver nye teknologier og nye forretningsmodeller.
Fænomenet kaldes ”smart grid” og er den
bærende søjle i Green Tech Center i Vejle Nord.
Initiativtagerne vil udvikle og drive et internationalt
anerkendt ”Green Tech Center” for at styrke forskning, uddannelse, innovation og vækst indenfor
grøn teknologi.
Målet er at skabe vækst, udvikling, eksport, arbejdspladser og virksomheder og at bidrage til, at de
nationale klima- og energiplaner kommer i mål.
Unik platform
- Vi er det eneste demonstrationscenter af vores art
i Danmark, og så vidt jeg har kunnet fastslå også
globalt, siger manden i centrum af Green Tech Center, adm. direktør Jørgen Andersen, der har deﬁneret
centret og fundet investorerne bag det.
Det har han gjort godt – Green Tech Center åb-

ner først til maj næste år, men er allerede en succes.
30 virksomheder har lejet sig ind.
- Vi henvender os til små og mellemstore virksomheder i det grønne segment. Det unikke i vores
koncept er, at vi etablerer de nødvendige test- og
demonstrationsfaciliteter. Det er faciliteter, virksomheder, universiteter, erhvervsskoler og myndigheder
sjældent selv vil kunne etablere. Centret vil være
åbent for alle, og faciliteterne kan benyttes på meget
fordelagtige vilkår, forklarer Jørgen Andersen.
Vækst og job
Det kunne lyde som ﬁlantropi, men det er det ikke.
Green Tech Center er et såkaldt ”Triple Helix”Partnerskab – et offentligt-privat-partnerskab. Triple Helix indebærer et klyngesamarbejde mellem
skoler, myndigheder og virksomheder. Konkret er
Vejle Kommune, Syddansk Universitet, Syddansk Erhvervsskole og Rambøll de væsentligste aktører her.
- Vi samler forskning, undervisning, sparring,
test, demonstration og kommercialisering under ét
tag og lader forskere, undervisere, ingeniører, producenter og formidlere fokusere på ét område, nemlig
grøn teknologi. De første 15 har allerede fået adresse

Om Green
Tech Center
Formål er at udvikle og drive et international anerkendt Triple Helix ”Green
Tech Center” til styrkelse af forskning,
uddannelse, innovation og vækst i grøn
teknologi.
Til gavn for skabelsen af vækst,
udvikling, eksport, arbejdspladser og virksomheder samt for at bidrage til opnåelse
af de nationale klima- og energiplaner.
Forskere, undervisere, myndigheder,
fagfolk, private virksomheder og privatoffentlige institutioner samarbejder for at
skabe vækst, udvikling, eksport og arbejdspladser indenfor grøn teknologi.
Green Tech Center støtter iværksættere, forskere, undervisere og virksomheder
ved tilbyde faciliteter til udvikling, undervisning og markedsmodning af nye grønne
teknologier. Det er fx prototypeværksted,
living lab-kontrolrum, undervisningslokaler, vedvarende energiplatforme i parken
samt et open source data-system.
Investorer: Insero, Horsens, CASA
Entreprise A/S, Horsens, Hanssen Holding
A/S, Daugård, og Bagger-Sørensen Invest
A/S.
Advisory board: Vejle Kommune,
Syddansk Universitet, Syddansk Erhvervsskole, Erhvervsakademiet Lillebælt, TreFor, Insero, Rambøll, Lean Energy Cluster,
Dansk Energi og Dansk Industri.
Åbner foråret 2014.

i centret. Vi kan se, at det virker, fastslår Jørgen Andersen, der har arbejdet på at realisere centret siden
2011.
Alle er udfordrede
- Når du gør det nødvendige og samler virksomheder,
offentlige myndigheder og videnskabelige institutioner om at bidrage til én fælles opgave, udfordrer
du alle parter. I den fælles snitﬂade skal der tales
samme sprog. Det har været en hård læreproces,
som heldigvis bærer frugt nu, siger Jørgen Andersen.
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KICKR, JUMPR OG SURFR
PÅ VEJ TIL AT INDTAGE
SKANDINAVIEN
Efter ni måneder fødte Kolding-ﬁrma en kontrakt, der
giver eneforhandling på føjelige og bøjelige solceller, der
vil forandre skandinavernes fritid.
Carsten Hansen kaster solcellen på gulvet. Lyden
udebliver.
- Det er ﬂeksibelt, holder næsten evigt og modsat produkter af Kina-glas kan det ikke gå i stykker,
forklarer S2V-direktøren.
Foran ham på bordet ligger et udvalg af de solcelleprodukter, Kolding-ﬁrmaet S2V for kort tid siden
ﬁk eneforhandling på i Skandinavien.
Det tog ni måneder, adskillige møder med advokaten, hjemme og i USA, før kontrakten lå klar.
Så var det det Colorado-baserede, børsnoterede
Ascent Solar Technologies (AST) Inc. overbevist om,
at opgaven med at gøre produkterne til hvermandseje i Norge, Sverige og Danmark, skulle lægges i
hænderne på S2V.
Natur- og sportsfolk
Lystﬁskere, jægere, trekkere, natur- og sportsfolk
– eller bare en teenager, der tilbringer sommeren
på en af Europas strande. Alle har brug for at få
ladet smartphonen, iPad’en og anden elektronik op
dagligt.
S2V’s føjelige og bøjelige solceller gør det
muligt, uanset om man beﬁnder sig på toppen af en
boreplatform eller Mont Blanc.
- En times opladning i solen og du har ti minutters ekstra taletid, forklarer salgschef Morten Lunøe.
Han og kollegerne er nu nået så langt i processen, at de er ved at opbygge nettet af forhandlere.
- De digitale platforme er på plads. Det er en
forudsætning, for vi skal kunne levere fra dag til dag.
En nordmand skal betjenes lige så hurtigt som en
dansker, pointerer Carsten Hansen.
Kåret som opﬁndsom
AST Inc. er globalt længst fremme med at udvikle
ﬂeksible tyndﬁlmssolceller, der gør det let og billigt
at lade telefonen op, når stikkontakten er uden for
rækkevidde. Times Magazine har kåret produkterne
som et af de 50 mest innovative produkter globalt.
- Der er åbenlyst et behov, for alle erkender,
at mobiltelefoni er vokset sammen med det moderne menneske. Og mange har allerede stået i situationen, hvor man udbryder: Øv for pokker, ﬂad igen,
siger Carsten Hansen og demonstrerer, hvordan
hans iPhone bliver ladet op af Surfr, et 74 gram let
cover.
- Du skubber blot din iPhone ind i coveret på
sædvanlig vis. Fronten på coveret er beklædt med
AST’s patenterede solceller, et integreret batteri og

PROFIL: S2V

et usb-stik, forklarer han og demonstrerer, at det går
legende let.
Folde-ud-udgaven
Et andet produkt, Kickr, er enten monteret på en
rygsæk eller er i ”løs vægt”, så det kan monteres på
hvad som helst. Det fås også i en folde-ud-udgave og
kan indlysende nok med sine langt ﬂere kvadratcentimeter høste mere solenergi. Via usb-stikket kobles
solcelle og forbrugerelektronikken sammen, og opladningen er i gang.
En anden produktserie er små, elegant designede batterier. De ﬁndes i ﬂere varianter og kan
kombineres med Kickr’en. Batterierne kan være på
størrelse med pakke tyggegummi og tages med i rygsækken for opladning af mobiltelefonen, så den ikke
løber tør.
Familiepakken
- Du skal også lige se den her, siger Morten Lunøe og
skubber en familiepakke på tre magnetiske batterier
frem på bordet.
De har tre farver, er ligeledes i elegant ”Applematchende” design og kan lade en iPhone 65 procent op på halvanden time.

Købmænd der
ser muligheder
- Vi er købmænd, der ser muligheder, sammenfatter Carsten Hansen essensen af S2V.
- Firmaet er en naturlig videreudvikling af den forretning, vi i forvejen har bygget
op, siger han og fortæller, hvordan han og kompagnonen, civilingeniør Lars Petersen,
i 2012 blev skandinavisk ”premium partner” hos en af de globale spillere indenfor
solceller, franske Saint-Gobain. Det førte til dannelsen af ﬁrmaet Sun2Grid.
- Vi er parate til igen at gå ombord i solceller til energiselskaber og entreprenører. Indtil det sker, koncentrerer vi os om storkunder. Vi leverer til el-selskaber og store
byggeprojekter både indenfor det private og det offentlige. Solceller er ofte den løsning, der skal til for at opfylde kravene til bygningsreglementet, siger Lars Petersen.
Nyt på vej
Lige nu satser de ﬁre i ﬁrmaet dog næsten alle kræfter på at få Jumpr, Surfr, Kickr og
de andre AST-produkter ud til forbrugerne. Forhandlerkredsen udvides dag for dag.
Senest er ﬂere store jagt- og lystﬁskerikæder kommet til.
- Antallet af produkter vokser. De vil komme i en lind strøm fra Denver i Colorado. Det her kommer du til at se overalt i løbet af få år. Og du ﬁnder det ikke i Elgiganten, understreger Carsten Hansen.

FAKTA

“DE DIGITALE PLATFORME ER PÅ PLADS. DET ER
EN FORUDSÆTNING, FOR VI SKAL KUNNE
LEVERE FRA DAG TIL DAG. EN NORDMAND SKAL
BETJENES LIGE SÅ HURTIGT SOM EN DANSKER”
CARSTEN HANSEN, DIREKTØR, S2V

S2V er stiftet i år af cand.
merc. Carsten Hansen
og civilingeniør Lars
Petersen.
Eneforhandler af det
Colorado-baserede,
børsnoterede Ascent
Solar Technologies’
prisbelønnede produkter
i Skandinavien.
Carsten Hansen og Lars
Petersen er også indehavere af Sun2Grid, der
forhandler franske SaintGobains solceller
til især storkunder i
Skandinavien.
Læs mere på www.s2v.eu
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”HER KAN FOLK
BRAINSTORME MED
HINANDEN – UDEN AT
SENDE EN REGNING”
LENE LAWAETZ, LEDER,
SPINDERIHALLERNE

Tværgående projekter
i Trekantområdet
PROFIL: SPINDERIHALLERNE

Madværket har til formål at skabe innovationsdreven forretningsudvikling af lokale fødevarer i Trekantområdet. Madværket er for fødevareproducenter,
designere, kokke og virksomheder, som på kommerciel basis vil fremme fødevarer fra Trekantområdet i
et netværk, der favner hele fødevareværdikæden og
vil arbejde i netværk, hvor man deler viden og hjælper hinanden med at skabe produkter, man kan være
stolt af i Trekantområdet.
Designandelen arbejder bl.a. med designsparring

FAKTA

FRA VIKAR TIL
MILLIONOMSÆTNING
PÅ HALVANDET ÅR
Spinderihallerne i Vejle er et kreativt miljø, hvor iværksættere
kan spire. En af spirerne er gået fra vikar til succeshistorie.
Nogle fortællinger er lige til at putte i glas og ramme.
Gastronaut Per Guldbrandt er en af dem.
Han trådte ind ad døren til Spinderihallerne i
Vejle for at arbejde i et vikariat som kok i caféen. Halvandet år senere er han der stadig; nu som direktør i
egen virksomhed med to mio. kroner i årsomsætning
og siddende bag et skrivebord i stedet for stående
bag et komfur.
- Jeg havde ingen planer om at blive selvstændig, da jeg kom til Spinderihallerne, og da slet ikke
med det her. Men jeg blev grebet af den energi, der
er på stedet. Folk kunne pludselig forstå, hvad jeg
tænkte og havde af ideer. Og så i en alder af 53 år
ﬁnder man ud af, at det her miljø simpelthen gør, at
man er nødt til at prøve. Det er ret utroligt, siger Per
Guldbrandt.

på stedet, som er helt unik. Eksempelvis indkaldes
der nogle gange på vores fælles facebook-proﬁl til
brainstorming, og så kommer de, der kan, og byder
ind. Her kan folk brainstorme med hinanden – uden
at sende en regning – og ofte kommer der utraditionelle samarbejder og anderledes forretninger ud
af det, siger hun.

Miljø gør forskel
Hans skrivebord står midt i det hele i et åbent kontorlandskab, hvor ﬁre gule striber på gulvet udgør
’væggene’, som afgrænser Per Guldbrandts kontor.
Fra skrivebordet bekendtgør et navneskilt, at her
holder gastronaut Per Guldbrandt, Kokkenhavn, til.
Gastronaut er en udvikler af gastronomiske
koncepter, og Kokkenhavn er det navn, kokken fra
København endte med, da han fandt ud af, at han
var nødt til at stifte selvstændig virksomhed.
Rundt om ham sidder andre ejere af kreative
mikro-virksomheder. De er ikke alle sammen som Per
Guldbrandt ”skvattet” ind i en tilværelse som selvstændige eller iværksættere, men de er fælles om at
have et innovativt element, som miljøet i Spinderihallerne forstærker og styrker.
- Vi har 65 kreative virksomheder, som supplerer hinanden på en hel stribe måder, siger Lene
Lawaetz, leder af Spinderihallerne:
- Vi stiller rammen til rådighed og støtter op om
relationerne og samarbejdet. I et miljø som dette er
dét ikke vanskeligt. Der er en ånd og en skabertrang

Matchmaking
Spinderihallerne er 13.000 kvadratmeter industrihistorie, som gennem 100 år var bomuldsspinderi og
summende arbejdsplads midt i et arbejderkvarter i
Vejles vestlige bydel.
I dag summer det stadig i Spinderihallerne,
men nu af udvikling og innovation. Spinderihallerne
er en rustik ramme for folk, hvis arbejde ofte vil
kunne beskrives som en kombination af innovation
og design, skabende kreative processer og kunst.
Foruden mikro-virksomhederne rummer Spinderihallerne også viden- og kulturinstitutioner og et
kommunalt projekt- og innovationsteam, der bl.a.
arbejder med tre store regionale udviklingsprojekter.
Sammen skabes der forretningsudvikling gennem
netværk, samarbejde og ikke mindst brug af hinandens kompetencer.
- Der er meget samarbejde, som opstår spontant på stedet i bygningen, og ellers bidrager vi gerne
til at hjælpe det på vej. Vi arbejder professionelt med
match-making, siger Majbritt Chambers, der er leder
af projektet Designandelen, som Spinderihallerne er
initiativtager til.
- Vi matcher bl.a. offentlige og private virksomheder og de behov, de har, med virksomhederne i
Spinderihallerne og netværket i Designandelen, for
det er svært for mange at ﬁnde de rette kompetencer
inden for design og det kreative område. Det har vi
haft stor succes med, både her i Spinderihallerne og
i netværket i hele regionen, fortæller Majbritt Chambers.

og matchmaking af virksomheder i Kolding og hele
Trekantområdet, hvor erhvervskontorerne kan trække
på ressourcerne og de mange tilbud, Designandelen tilbyder erhvervsvirksomheder i kommunerne
på tværs. Designandelen arbejder desuden professionelt med matchmaking og matcher bl.a. offentlige og private virksomheder.
Spinderihallerne/Designandelen samarbejder med
IDEA (SDU) og Designskolen om forretningsudviklingsforløbet DesignIVÆRK for designere og an-

dre kreative i Trekantområdet og hele regionen. Forløbene afholdes i Vejle og House of Design i Kolding
og har med succes haft fyldte hold siden 2011.
Spinderihallerne/Projekt Kids ’n’ Tweens har
haft samarbejder og partnerskaber på tværs af hele
regionen: SDU, University College Lillebælt, Koldinghus, Kongernes Jelling, Kolding Kommune/Børn
i Bycentum, Kolding Kommune, iMo Learn, Middelfart Kommune/Lillebælt Waters, Trekantområdet
Danmark, Fredericia Battle samt en masse skoler og

Spinderihallernes
13.000 kvadratmeter
rummer udover virksomheder og institutioner også møde- og
workshopfaciliteter,
udstillingsarealer,
stort prototypeværksted, café og hub. I
2013 startede renoveringen af Kedelbygningen, der er en del
af Spinderihallerne
bygningskompleks.
Her bliver plads til
yderligere 30 virksomheder, når stedet
åbner i efteråret 2014.
Læs mere på www.
spinderihallerne.dk.

Designandelen er et
organiseret netværk
af virksomheder, der
øger anvendelsen af
design i det offentlige
og private erhvervsliv
samt styrker de kreative erhverv. Projektet
er en del af Region
Syddanmarks satsning på øget vækst
gennem design og
er etableret som et
samarbejde mellem
Spinderihallerne,
House of Design i
Kolding, Syddansk
Universitet, Designskolen i Kolding,
Væksthus Syddanmark, IDEA og Dansk
Design Center og
tæller ﬂere end 100
designvirksomheder.
Læs mere på www.
designandelen.dk

daginstitutioner i Trekantområdet.
Spinderihallerne/Projekt Transformer har samarbejder og partnerskaber med Green Tech Center, IDEA (SDU), Lean Energy Cluster, Go2Green,
Erhvervsakademi Sydvest samt Sønderborg og
Svendborg kommuner. Udbyder iværksætterforløbet
EnergiBOOST med Designandelens DesignIVÆRKforløb som inspiration.
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BYUDVIKLING
FRA SØSIDEN
Visionerne for Vejles nye bydel har internationalt
snit. Byggeriet fusionerer boliger, erhverv og fritid i
én stor bydel med fælles udsigt til vandet.
“En fantastisk udsigt! Aktiviteterne på fjorden
er noget af det mest fascinerende ved at bo her!
Naturen ligger lige uden for døren – og byen lige ved
siden af!”
Det er nogle af de ord, de nye beboere på lystbådehavnen i Vejle hæfter på deres nye liv ved vandet.
Ambitionerne var da også store, da Vejle Kommune for mange år siden begyndte at planlægge det
nye havneområde. Nu er beboerne ﬂyttet ind i de
første boliger, den nye lystbådehavn er taget i brug af
sejlerne, der har været rejsegilde på Klubøen og den
ﬂydende kajakklub. Og i december begynder Kirk Kapital at bygge sit nye fantastiske hovedsæde, tegnet
af Olafur Eliasson, ude i vandet.
- Vi har haft et stærkt ønske om at vende byen
meget mere mod vandet, siger Niels Aagesen, kommunaldirektør i Vejle.
- Vi ved, at en stor del af attraktionen ved Trekantområdet er, at vi bor i smukke omgivelser. Det
gør vi nu muligt for endnu ﬂere, og dermed kan vi
tiltrække den kvaliﬁcerede arbejdskraft, virksomhederne i Trekantområdet har behov for, siger han.
Bydel med udsyn
Vejle Havn var i mange år udelukkende kendt for sin
driftige erhvervshavn. Og der er stadig en meget ak-

tiv havn. Men i den nye bydel på Vejle Havn er der
fokus på at skabe en skøn blanding af boliger, erhverv og rekreative områder.
Ambitionerne er langt hen ad vejen indfriet.
I foråret stod de første boliger klar til indﬂytning.
Havnebyen består af Kanalfronten og Parkhuset,
som PensionDanmark bygger – i alt 111 lejligheder,
der enten kan købes eller lejes. Hertil kommer boligselskabet ØsterBO’s udlejningsejendom HavneBO,
der byder ind med 119 lejligheder, og en videreudvikling af Vejles vartegn Bølgen, som rummer eksklusive ejerboliger. En stor del af lejlighederne er
allerede solgt eller lejet ud.
De mange nye byggeprojekter på havnen inkluderer også en ø. ”Havneøen” på godt 24.000 m2 ejes
af Kirk Kapital og kommer til at huse både boliger
og erhverv. Samtidig bygger Kirk Kapital A/S sit nye
ﬁrmadomicil ude i havnebassinet ud for øen.
Kajakklub ﬂyder på vandet
I august var der rejsegilde på Danmarks første ﬂydende kajakklub ud for Bølgen, som skal huse Vejle
Kajakklub. Platformen vil også indbyde til masser
af aktiviteter og bliver et attraktivt samlingssted for
foreninger, kulturinstitutioner, borgere, turister og
gæster. Rødkilde Gymnasium får et undervisningsrum og ﬂytter noget af undervisningen ud på vandet.

Samme dag i august var der rejsegilde på den
nye klubø. Sejlklubben og motorbådsklubben får
helt nye faciliteter ude på vandet. Den nye klubø vil
give et spændende klubmiljø med bl.a. samlingslokaler, Danmarks bedste frokostrestaurant Remouladen og servicefaciliteter for sejlerne. Man kan gå
op over bygningen og ud på den nye lystbådehavn
med ﬂydebroer.
Foreningen af boliger, erhverv og udeliv i Vejles nye bydel passer også meget godt som billede
på hele regionen. Den visionære byudvikling i Vejle
følges af tilsvarende projekter i eksempelvis Fredericia og Kolding, og det er ingen tilfældighed:
- Vi planlægger sammen og har gjort det i
gennem en årrække på tværs af kommunegrænserne
i regionen, siger Niels Aagesen:
- Vi deler ambitionsniveauet, og det skal vi
også. Vi er, set udefra, én samlet by her i Trekantområdet. Vi har vores forskelligheder, men lighederne er
langt større. Og vi skal benytte os af, at potentielle
tilﬂyttere og virksomheder ikke skeler til, om det lige
er den ene eller den anden kommune i Trekantområdet, de ﬂytter til, men betragter det hele som én
samlet, attraktiv region, siger han.

FAKTA
Ny lystbådehavn med
over 600 bådepladser.
Verdens eneste
ﬂydende kajakklub.
272 nye lejemål.
24.000 m2 havneø
bestående af erhverv
og boliger kommer til
i 2017.
Danmarks bedste
frokostrestaurant
med Danmarks
bedste udsigt på den
nye klubø.
Unikke arkitekttegnede byggerier af
Henning Larsen og
Olafur Eliasson.
Ny havnekanal og ny
havnepromenade.
Renoveret roklub.
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”DET HAR JO EGENTLIG BARE
KØRT, FORDI VI HAR LIGGET
HER. MEN NU SKAL VI OP PÅ
ET ANDET BEAT FOR
AT FØLGE MED, OG DEN
MODVIND ER SLET IKKE EN
DÅRLIG MOTIVATIONSFAKTOR”
RIKKE VESTERGAARD, KOMMUNALDIREKTØR,
KOLDING KOMMUNE
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Trekantområdet har historisk været velsignet af fede jorder, god
infrastruktur og optimal beliggenhed. Den dåbsgave kan også blive
en sovepude – og det må den ikke. ”Presset på Trekantområdet
er med til at udvikle egentlig identitet. Og det er kun godt,” mener
kommunaldirektør Rikke Vestergaard, Kolding Kommune.

”BELIGGENHED ER IKKE
EN KOMPETENCE”
Man skal ikke have set ’Hammerslag’ ret mange
gange for at være med på, at beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed er de tre ting, der er
afgørende for en boligs pris.
Og parallelforskyder man ejendomsmægleruniverset over på en regional udvikling, vil der
næppe være ret mange steder i Danmark, som
scorer renere topkarakter end Trekantområdet:
Naturskønt, centralt, tæt befolket, stærke
virksomheder og med en god infrastruktur er der
rigtig mange ﬂueben at sætte ved Trekantområdet, når det gælder om at tiltrække vækst i form af
virksomheder, tilﬂyttere og øvrig udvikling.
Men – man skal sørge for at kunne andet end
det.
- Vi har nok hvilet lidt for meget på vores
gode placering midt i det hele, siger Rikke Vestergaard, kommunaldirektør i Kolding Kommune:
- Meget kommer nemmere til os af den grund.
Men det er jo ikke noget, der gør os unikke. Det er
ikke en selvstændig kompetence eller en identitet
at ligge i den del af landet, som vi gør. Der skal
meget mere til, pointerer hun.
Hvad er styrken?
De senere års erhvervsøkonomiske klima har
været med til at understrege behovet for at kunne
mere og andet end ’blot’ at være godt placeret.
Det er ingen skam, mener Rikke Vestergaard, for
det kan bidrage til et øget fokus, som der sagtens
kan være meget positivt i.
- Presset på Trekantområdet er med til at udvikle egentlig identitet. Og det er kun godt, siger
hun:
- Det har jo egentlig bare kørt, fordi vi har ligget her. Men nu skal vi op på et andet beat for at
følge med, og den modvind er slet ikke en dårlig
motivationsfaktor, siger Rikke Vestergaard.
Til det hører en skarp prioritering af, hvad
man er, kan og vil.

- For nogle år siden viste en markedsundersøgelse, at vi primært var kendt for Koldinghus
og KIF. Og hvis Koldinghus og vores beliggenhed
var fortællingen om Trekantområdet og det, vi
havde at byde på og stå imod med, måtte vi gøre
noget. For vi mener, vi har meget mere at byde på
end det. Det har bidraget til en dialog om, hvad
vores styrke egentlig er. Skal vi tiltrække folk og
virksomheder, skal vi også være tydelige, siger
hun.
Her har der været inspiration i historien. I
Kolding har der altid været købmandskab, iværksætteri, det entreprenante og design – også før
Designskolen.
- Vi har altid søgt muligheder og løsninger.
Vi har mange virksomheder, der er baseret på en
idé; en løsning eller et design, som siden er blevet en succes. Den idérigdom og innovation, som
tager udgangspunkt i at løse noget eller bidrage
med noget til folks hverdag, er klassisk Kolding,
siger Rikke Vestergaard.
Hun understreger, at design er mere og andet end udformningen af en kaffekande eller et
stykke tøj – og at Koldings fokus på design også
har langt bredere perspektiver end eksempelvis
kunsthåndværk og tekstiler.
- Vi skal arbejde med design i alt, vi foretager
os – fra ble til ph.d., som vi siger i den kommunale forvaltning. At arbejde med design som en
konstant proces handler om at forbedre. At gøre
noget smartere eller bedre, og det bliver det i høj
grad ved at inddrage brugerne og invitere dem
med ind i processen. Godt design er skabt til og
for dem, der skal bruge det; det er ikke en teori,
pointerer Rikke Vestergaard.
Dejligt, nabo!
Med Koldings fokus på design er der naturligvis andre proﬁleringsmuligheder, som Kolding
ikke vælger. Her har Trekantområdets kommuner

ifølge Rikke Vestergaard været gode til at lægge
nogle af de indbyrdes parader ned og acceptere,
at der trods konkurrence mellem eksempelvis
Vejle og Kolding ikke nødvendigvis er grund til at
slås om det samme.
- Virksomhederne har nok været længere
fremme ad det spor, end vi har været i kommunerne. Virksomhederne ser ikke på en kommunegrænse – de ser muligheder og arbejder
med dem, der kan bidrage og vil noget, og det har
vi offentlige kunnet lære af. Sammenholdet og
samarbejdet er bestemt blevet bedre, også som
følge af den modvind, der har været. Men vi har
oplagte potentialer i at glæde os over naboen, når
noget kommer til Middelfart eller Vejen i stedet
for Kolding – for det kom jo til Trekantområdet og
ikke til Aarhus, Odense eller Hamborg, og det skal
vi huske at se plusserne i. For virksomhederne og
medarbejderne har ikke den samme oplevelse af
at køre på tværs af kommunegrænser, som vi har,
og set fra en virksomhed i Vejle er folk fra Billund,
Kolding og Vejen jo lige så gode som folk fra Vejle – det betyder ikke noget. Den tankegang kan vi
stadig styrke, siger hun.
Der arbejdes allerede en del på tværs. Eksempelvis har jobcentrene i Trekantområdets
kommuner et godt samarbejde, og på embedsmandsniveau er dialogen intensiveret de senere
år med fælles strategiplaner på områder som erhverv og turisme.
Styrkes glæden ved fremgang for naboerne
yderligere, styrkes hver enkelt kommune også.
- Helt oplagt. Fællesnævneren for os er geograﬁ, men også den bredde, som vi kan få, hvis vi
hver især får vore egne kompetencer. Hvis vi som
region her i Trekantområdet kan vise en fælles
bredde og tyngde, står vi stærkt, siger Rikke Vestergaard.
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INNOVATION
TEMA

KRONEN PÅ VÆRKET
Det er svært at se Billunds ambitioner som Børnenes Hovedstad
som andet end et oplagt valg. For hvem skulle ellers?
Få andre steder – om nogen overhovedet – har børns
leg fået lov at forme en udvikling så meget, som det
er tilfældet i Billund.
Børns leg, kreativitet og fantasi har ikke bare
skabt en af nationens største erhvervssuccesser,
men har undervejs også skabt identiteten og byen
på heden. Og det skal den blive ved med.
Januar 2012 tiltrådte Mette Thybo som direktør
i Capital of Children; Børnenes Hovedstad, som er et
samarbejde mellem LEGO-fonden og Billund Kommune om at skabe fremtidens Billund.
- Capital of Children er en vision og en drøm,
som bygger videre på det, Billund er kendt for: LEGO,
Lalandia, Legoland – vi har altid kunnet noget med
børn, og det er så blevet til udviklingsstrategien for
hele kommunen, siger Mette Thybo.
Mange aktiviteter
Det er spidskompetencen med at ramme børn lige
der, hvor de engageres og aktiveres i kreativ leg, som
har været Billunds store styrke. Derfor er ”Jamen –
selvfølgelig!” også den reaktion, Mette Thybo oftest
møder, når hun præsenterer visionen bag Billunds
udviklingsstrategi.
- Opbakningen til Capital of Children er fantastisk, og det opfattes som helt naturligt, at vi vælger
at gå den vej. Vi får ros for at have valgt en vej, der
har stor troværdighed i forhold til det, vi står for.
Det bygger på et meget solidt fundament her i byen,
siger hun.
Den store opbakning kan blandt andet aﬂæses i
den enorme mængde aktiviteter, samarbejder og ini-

PROFIL: CAPITAL OF CHILDREN

tiativer, Capital of Children har skabt på under to år:
Konferencer om børns læring, tv-studie i samarbejde med DR Ultra, LEGO-laboratorier på samtlige
skoler i kommunen, danske (og senere nordiske)
mesterskaber i skoleskak, kæmpe fødselsdagsfest
for FN’s Børnekonvention sammen med UNICEF
Danmark, børnejournalistuddannelse, parkourbane,
robotlæring af autistiske børn, designcamps, konference om børns medievaner og fortælleværksted for
børn er blot eksempler.

Mere end LEGO
- Vi har åbenbart ramt noget, mange har savnet. Lige
fra begyndelsen har begrænsningen været den store
kunst, for der er mange, der hele tiden kommer med
nye ideer og foreslår nye samarbejder. Vi har oplevet
en overvældende interesse fra alle sider, siger Mette
Thybo.
Med til historien hører, at Capital of Children
hurtigt har etableret sig i eget navn. Man skal ikke
sparke legoklodser til side for at komme frem i Capital of Children, og det er ikke et tilfælde:
- Det har været afgørende, at det ikke ’bare er
LEGO-fondens penge’, der skaber det her. Det er
hele kommunen i et ligeværdigt samarbejde. Det er
et tiltag, der former erhvervsstrategien, turismen,
bosætningen, fritiden – ja alt i Billund fremover. Vi
er glade og privilegerede over at have LEGO-fonden
med, men det er vigtigt for alle parter – også fonden
– at det her er mere end LEGO. Og det er det blevet,
siger hun.

LEGO-fonden og
Billund Kommune
bidrager hvert år med
2 mio. kroner hver til
driften af Capital of
Children.
Bestyrelsen i Capital
of Children tæller
blandt andre LEGOfondens formand
Kjeld Kirk
Kristiansen og
Billunds borgmester
Ib Kristensen.

”LEG HAR FORMET
BYEN. DET SKAL DEN
BLIVE VED MED”
METTE THYBO, DIREKTØR,
CAPITAL OF CHILDREN

GODE FORBINDELSER

BILLUND AIRPORT ER
VÆKSTSKABER I HELE
TREKANTOMRÅDET
Billund Airport har siden åbningen i 1964 spillet en
stor rolle i den vækst, Billund Kommune og Trekantområdet har oplevet.
Lufthavnen har haft en bemærkelsesværdig
vækst, der hænger sammen med den økonomiske og
kulturelle udvikling i området.
Lufthavnen har udvidet fra kun at have to indenrigsafgange om dagen til at sende sine passagerer til
destinationer over hele verden med mange afgange
i døgnet. I dag hedder lufthavnen Billund Airport og
har en passagerterminal på 40.000 m² designet til at
ekspedere 3,5 millioner passagerer om året.
Gennem årene er rigtig mange charterturister
ﬂøjet fra Billund Airport, men i de seneste år er der
også for alvor begyndt at komme turister den anden

vej. Dermed er Billund Airport den første vigtige destination for mange af de turister, der besøger Destination Legoland Billund, andre attraktioner og byog handelslivet i hele Trekantområdet.
Billund Airport er Vestdanmarks internationale
lufthavn og et stort aktiv for Trekantområdet.
- Billund Airport er en vigtig brik i den positive turismeudvikling i Trekantområdet, lige som
lufthavnen er et stort cargocenter og dermed et fragtknudepunkt for Trekantområdets virksomheder, der
modtager og sender gods ud i verden via lufthavnen,
siger Billund Kommunes borgmester Ib Kristensen,
der er medlem af lufthavnens bestyrelse.

FAKTA OM BLL
STARTER OG
LANDINGER
PASSAGERER
I ALT
INDENRIGSRUTE

2010

2011

2012

51.520

52.758

50.021

2.574.340

2.710.516

2.734.807

157.828

139.768

84.544

1.465.165

1.589.881

1.642.732

CHARTER

932.531

965.132

990.956

ANDRE *)

16.944

14.640

15.966

1.872

1.095

609

61.568

63.326

61.666

UDENRIGSRUTE

LOKAL
LUFTFRAGT
I TONS

*) Passagerer i fx taxa-, ﬁrma- og privatﬂy
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MESSE C SKABER
UNIKKE UNIVERSER

PROFIL: MESSE C

FAKTA
Snævre fagmesser
og brede
publikumsmesser.

- Vi bruger megen tid på
at lytte os ind i kundernes
marked. Når det er gjort,
går teamet i gang med at
skabe den messe, der gør
både publikum og gæster
glade, siger direktør Grete
Højgaard, Messe C.

Et professionelt team
på 36 personer.
30.000 m2 fordelt på
ﬁre haller og 3.000 m2
konferencecenter.
4.000 p-pladser og
150.000 m2 udeareal.

300.000 besøger hvert år
Danmarks mest centrale
messecenter i forbindelse med
messer, events og konferencer.
Grete Højgaard, adm. direktør hos Messe C Fredericia, bliver aldrig træt af den mangfoldighed og variation, som hun ﬁnder så fascinerende ved messe- og
oplevelsesbranchen.
- Når der er rigtig travlt, kan man på kort tid
opleve vidt forskellige universer og målgrupper. Det
kan være den store byggevaremesse ”Byggeri”, som
trækker omkring 30.000 fagfolk fra byggebranchen
til byen; Hørkrams fødevaremesse for egne kunder;
Kreative Dage med 16.000 hobby- og håndarbejdeentusiaster og samtidig store seminarer i vores
konferencecenter. Den dynamik og de unikke universer, som vi danner rammen om og i vid udstrækning selv skaber, er fantastiske at opleve, mener direktøren.
Midt i Danmark
Grete Højgaard står i spidsen for et messe- og konferencecenter, der er Danmarks nummer ét, når det
gælder placering, og nummer tre, når det gælder
størrelse.
- Vi er lidt forkælet med vores placering midt i
landet – i hjertet af Trekantområdet og tæt på Danmarks store motorvejskryds. Næsten 90 procent af
befolkningen kan nå os indenfor to timers kørsel, og
så er vi kun en times kørsel fra den tyske grænse,
påpeger Grete Højgaard.
Ikke mindst Fredericia Boat Show, som er blevet afviklet 25 gange i fæstningsbyen, trækker mange

nordtyskere til, mens eksempelvis Byggeri, Skandinaviens største byggevaremesse, trækker mange forskellige nationaliteter til Trekantområdet.
- Vi har årligt omkring 300.000 besøgende, udstillere, konferencegæster med mere i huset, så vi er
i al beskedenhed med til at holde gang i hjulene hos
Trekantområdets hoteller, restauranter og andre servicefag, bemærker Grete Højgaard.
Det der gør glad
Begivenheder skræddersyes sammen med kunden.
Det gælder design, logo, opstilling, præsentation af
produkterne og ikke mindst maden.
- Vi udvikler og innoverer påny hver eneste gang.
Du skal være parat til at sætte dig ind i, hvad det er,
der gør netop de her mennesker glade. Det nytter jo
ikke, at du stiller med små smoothies og petit four,
hvis der udelukkende kommer håndværkere, pointerer Grete Højgaard med et smil.
Som eksempler nævner hun vinbarer med tapas-agtig ﬁngermad eller lækre små kager. Det kan
være specialkaffe, to-go-mad, pølser og fadøl eller
elegant og pikant mad, hvis det er det, publikum forventer.
Der serveres i små eller store portioner – nok til
at mætte fra 6 til 10.000 gæster.
- Der har vi variationen igen, for når vi har et
femcifret antal spisende gæster, mander vi op fra
35 til ﬂere hundrede medarbejdere. Det er vores
stjernestunder: Når det summer af liv i hele huset,
og vi har givet kunden, hvad han eller hun forventer
– og lidt til, konstaterer Grete Højgaard.

”DEN DYNAMIK OG DE UNIKKE UNIVERSER, SOM VI
DANNER RAMMEN OM OG I VID UDSTRÆKNING SELV
SKABER, ER FANTASTISKE AT OPLEVE”
GRETE HØJGAARD, ADM. DIREKTØR, MESSE C

Danmarks første og ældste
Fredericia ligger i Danmarks centrum. Det
vidste fredericianerne også i 1913, da en
delegation tog til Christiansborg for at få
tilladelse til at afholde Danmarks første
messe – et såkaldt købestævne. Messen var

dengang som nu en fest. En enorm torvedag,
delvist afholdt på Fregatten Jylland, hvor alt
mellem himmel og jord blev sat til salg: Knappenåle, kasketter, krus og krydderier.
Det var en folkebegivenhed, som hurtigt blev
så stort et tilløbsstykke, at der blev indrykket
advarsler i aviserne om, at folk skulle undlade

at tage deres børn med på visse dage. De
risikerede at blive trampet ned.
I 1915 blev Fonden Dansk Købestævne
stif tet, og i 1976 ﬂyttede messen udenfor
voldene til sin nuværende placering på Vestre
Ringvej. Dengang var navnet Dronning Margrethe Hallen. Det blev i 2011 til MESSE C.
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SUCCES FRA DEN
NÆSTBEDSTE RÆKKE
Vejle Boldklub Erhvervsklub er blandt landets
stærkeste sportsnetværk. Her er netværket til guld,
også selv om det måtte blive stolpe ud på banen.
På muren til Vejle Stadion hænger en stor tavle over
gamle koryfæer, som har gjort både klub og by ære
ved at spille på det danske landshold i fodbold.
Allan Simonsen, Ulrik Le Fevre og Johnny Hansen – VB var i mange år garanter for seværdige boldspillere.
De senere år har det været småt med landsholdsstjerner fra Nørreskoven, men trods smalhals
på banen er der på lægterne en kolossal talentmasse. Det er nemlig her, på sidelinjen, at et af landets
stærkeste sportsnetværk har vokset sig til en uundværlig del af erhvervslivet i Trekantområdet.
Vejle Boldklub Erhvervsklub er svær at slippe
uden om – og det er helt bevidst, siger direktør Henrik Tønder:
- Vores strategi er, at vi skal tilbyde platformen
at mødes på, som er attraktiv for det regionale erhvervsliv – uanset den sportslige succes, siger han:
- Vi er rykket op to gange og rykket ned to gange
og misset en oprykning i min tid her – og netværket
har holdt et stabilt og højt niveau gennem de seneste otte år, vi har arbejdet målrettet med det. Fordi
basisvaren er i orden: En god ramme om et attraktivt
netværk, siger han.
Vejen til relationen
Opskriften er en gennemprofessionel tilgang til netværksplejen uanset de sportslige resultater, og den er

PROFIL: VEJLE BOLDKLUB

efterspurgt. VB har eksempelvis 800-1.000 spisende
gæster i loungen til hver hjemmekamp – tal, som de
ﬂeste superligaklubber vil være stolte af, og som er
ganske uhørte for en klub i den næstbedste række.
Der er 50 arrangementer i netværket på årsbasis, og
mange medlemmer af erhvervsnetværket har på eget
initiativ taget rollen som VB-ambassadører på sig:
- Det er fantastisk, at der er etableret en ambassadørfølelse i netværket, hvor man anbefaler os til
sine forretningsforbindelser. Det siger noget om, at
det bidrager med en værdi at være med, siger Henrik
Tønder.
Ikke at der bliver talt forretning mellem fadøl og
buffet i loungen. Men der bliver hilst på – og det gør
næste skridt nemmere.
- Det er jo uformelt, hygge og uden slips, men
det er alligevel vejen til relationen. Der snakkes ikke
forretning, men der knyttes kontakt. Og vi hjælper til.
Når man er medlem her, kan man for eksempel bede
om, at man til næste hjemmekamp deler bord med
dén gartner eller dén revisor – og så er kontakten
etableret, siger Henrik Tønder.

FAKTA
Vejle Boldklub
Erhvervsklub
begyndte med 79
medlemmer i 2005
og har i dag over 500
medlemmer fra hele
Trekantområdet.

“HELT LIGEGYLDIGT BLIVER DET
SPORTSLIGE NIVEAU JO ALDRIG,
OG DET ER DA SJOVERE AT MØDE
BRØNDBY END BRØNSHØJ — MEN VI
VILLE SKABE ET NETVÆRK, DER VAR
ATTRAKTIVT UANSET SPILLET PÅ BANEN.
OG DET HAR VI GJORT”
HENRIK TØNDER, ADM. DIREKTØR, VB
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FAKTA
Danske.as har kontor
i Billund og Kristiansand i Norge. Der er
otte administrative
medarbejdere og 139
ansatte til vikararbejde og projektansættelse. Danske følger
alle overenskomster.

”HELE SKANDINAVIEN ER VORES NÆRMARKED.
VI HAR OGSÅ HAFT FOLK PÅ PROJEKTER I
SYDKOREA. ER EKSPERTISEN VIGTIG NOK, KAN
DET GODT BETALE SIG AT HAVE EN DANSK
LØNNING OGSÅ I FJERNØSTEN”
JESPER SØRENSEN, ADM. DIREKTØR, DANSKE

DEN VARIABLE
KOLLEGA
Danske nyder godt af Trekantområdets
ﬂeksible arbejdskraft – og bidrager
selv til ﬂeksibiliteten.

Et ﬂeksibelt arbejdsmarked, hvor man kan tiltrække
den rette medarbejder udefra, er en stor del af Trekantområdets succes.
Samtidig er arbejdskraftens frie bevægelighed
internt i regionen med til at sikre en dynamik på
tværs af kommunegrænser – og en stor del af Danskes succes kan tilskrives netop den dynamik.
Danske leverer det rette mandskab på rette tid
og sted – og det relativt unge bemandingskontor har
siden stiftelsen i 2009 etableret sig som en medspiller, når virksomhederne skal have løst akutte opgaver,
opmande i kort tid eller ﬁnde en vikar.
- Jeg tror, vi er lykkedes, fordi vi har været gode
til at ﬁnde de medarbejdere, som både kan løse opgaven og samtidig passer ind i den virksomhed, de
kommer ud til, siger Jesper Sørensen, adm. direktør
i Danske:
- Vi ved, at vi skiller os positivt ud fra konkurrenterne ved at screene vores folk grundigt. Hvis en
virksomhed kontakter os for at få en vikar til et lager,
sender vi ikke en sms ud til ti-tolv vikarer på listen
med ﬂueben ved ’lager’. Vi tjekker, om folk har kom-

petencer, der passer til virksomheden, og ﬁnder så
de bedst egnede. Det giver os ﬂere succesfulde ansættelser, siger Jesper Sørensen.
Passer til virksomheden
Aktuelt er Danskes stab på 139 projektansatte og vikarer. De er primært indenfor håndværksfagene, og
kunderne er oftest indenfor lager og produktion. En
del af staben er specialister og fagfolk, som arbejder
eksempelvis offshore og bruger hjemmetiden i land
på at tjene en ekstra løn.
- Langt størsteparten rekrutteres til jobs i Trekantområdet, men hele Skandinavien er vores nærmarked. Vi har også haft folk på projekter i Sydkorea.
Er ekspertisen vigtig nok, kan det godt betale sig at
have en dansk lønning også i Fjernøsten, siger Jesper
Sørensen.
Med til screeningen af medarbejdere og tilpasningen efter kundens ønsker hører, at man ind i mellem skal opgradere eller efteruddanne en medarbejder. Så gør man det:
- Vi ønsker det rigtige match hver gang. Vi spe-

cialiserer ’til ordre’, hvis der er speciﬁkke behov og
ønsker, men som regel kan vi ﬁnde de kompetencer,
virksomhederne efterspørger, i de folk, vi har, siger
Jesper Sørensen.
Screeningen går også den anden vej. Virksomhederne skal passe til medarbejderne.
- Meget af det, vi får, har karakter af her-og-nu,
og det knokler vi på for at løse med det samme. Vi
mener, alle har det bedste forløb, når vikaren ikke
bare passer til jobbet, men også passer til virksomheden. Så vi vil helst kunne nå at sætte os grundigt
ind i kundens behov. Der skal gerne være god tid til
at fortælle os, hvad vores vikar skal levere – så kan vi
tilpasse det bedst muligt, siger han.
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TREKANTSAMARBEJDE ER
WIN-WIN-WIN
Det gensidige, samlende samarbejde er ambitionen for samarbejdet i
Business Trekanten. Der skal spares penge og udvikles kontakter.
Det var en hvidevarekæde, som lærte os at sige ”winwin-sitjuæsion”.
I Business Trekanten-samarbejdet vil de gerne
lære os at sige win-win-win, for med det omfattende
business-samarbejde på tværs af regionens erhvervsliv er der tale om gevinst med gevinst på.
Enkelt forklaret går konceptet ud på, at virksomheder i samarbejdet kan købe varer billigere; sælge
varer i større kvanta og støtte kultur- og fritidslivet
imens.
- Ideen er at stå sammen, spare penge og gøre
noget til gavn for området, siger Henrik Præst, chef
for Business Trekanten.
Henrik Præst ved, at konceptet virker. Han stod
bag et tilsvarende sønderjysk udviklingssamarbejde
koncentreret om Sønderjysk Elite og formåede der på
seks år at udbrede konceptet fra to kunder til over
350 virksomheder i et netværk, som samlet foretog
indkøb for 400 mio. kroner.
Nu skal det bedste fra den samarbejdsform
føres videre i Trekantområdet:
- Udfordringen her er lidt anderledes, men
gevinsterne er potentielt langt større. Antallet af

PROFIL: BUSINESS TREKANTEN

virksomheder her giver os en fantastisk volumen. I
Trekantområdets seks kommuner er der 42.000 CVRnumre, så potentialet er kæmpestort, siger Henrik
Præst.
Stort potentiale
Udgangspunkt for netværket Business Trekanten er,
at man skal spare både tid og penge på nogle enkle
fordelskoncepter.
- Rigtig mange virksomheder kan med fordel
gennemgå deres forbrug af ikke-strategiske produkter;
altså brændstof, papir, telefoni, rejser, forsikringer og
lignende. Det er udenfor kernekompetencen i ﬁrmaet,
og derfor er det de færreste, der afsætter ressourcer
til at optimere dem. Men det gør vi. Vi forhandler
optimale på alt det, der er et støt forbrug af, og som
man – med netværkets volumen – kan få stærke rabatter på, siger Henrik Præst.
Virksomhederne sparer på indkøb, og de sælgende virksomheder tjener på mængden. Business
Trekanten tjener på et salgs- og marketingsbidrag fra
de sælgende virksomheder, som til gengæld sparer
krudt på at skulle opsøge de enkelte kunder, men kan

gå til Business Trekanten og forhandle med en kæmpe ﬂok virksomheder på én gang.
Alle får gevinst
Samtidig har det lokale kulturliv en ske i strømmen,
så en smule kan afsættes til at støtte regionale kulturprojekter.
- Det kan være et særligt teaterstykke, en koncert med et topnavn eller et besøg af Bill Clinton. Det
kan også være en sportsbegivenhed ud over det sædvanlige. Det vigtige er, at det er noget, der er med til
at styrke området, siger Henrik Præst.
- Vi tror på, at alle skal have noget ud af det, hvis
det skal være rigtig frugtbart. Det skal være win-winwin: Leverandørerne tjener på det, kunderne sparer
penge, og kulturlivet i området får store gevinster. Så
sker der noget, siger han.

FAKTA
Der er aktuelt 72
medlemmer i
net værket
Business Trekantens
indkøbssamarbejde.
Målet er at nå 125 i
indeværende år og
1.000 på sigt.

”I TREKANTOMRÅDETS
SEKS KOMMUNER ER
DER 42.000 CVR-NUMRE,
SÅ POTENTIALET ER
KÆMPESTORT”
HENRIK PRÆST, CHEF, BUSINESS TREKANTEN
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”DER ER MØDER, SOM MAN AF
STRATEGISKE GRUNDE IKKE KAN
HOLDE I VIRKSOMHEDEN – MEN SOM
MAN AF PRAKTISKE GRUNDE
ER NØDT TIL AT HOLDE I ET
KONFERENCECENTER”
PEDER MADSEN, DIREKTØR, HOTEL KOLDINGFJORD

PROFIL: HOTEL KOLDINGFJORD

53

PROFESSIONEL
DISKRETION I
TOPKLASSE
Den gamle overlægebolig ved Hotel
Koldingfjord er i dag en inspirerende ramme
om bestyrelseskonferencer, udviklingsmøder og
selskaber. Her kan man nyde konferencernes
service og samtidig være i fred.
Lad det være sagt med det samme: De første ti
minutter af en bestyrelseskonference, et ideudviklingsseminar eller et strategimøde på Louisehøj
ved Hotel Koldingfjord er ikke effektive. Ikke spor,
faktisk. Dertil er udsigten ganske enkelt for bjertagende.
Den tidligere overlægebolig, som blev bygget til det daværende sanatorium i 1909, ligger vidunderligt på en skrånende bakke i skovbrynet med
udsigt ud over skov og fjord. Nænsomt restaureret
og indrettet med unikke designmøbler fra Finn Juhl
er Louisehøj den ideelle ramme om møder og konferencer, hvor man gerne vil være sig selv – uden at
savne komforten og professionalismen fra et godt
konferencecenter.
- Der er møder, som man af strategiske grunde
ikke kan holde i virksomheden – men som man af
praktiske grunde er nødt til at holde i et konferencecenter. Ambitionen har været at skabe en ramme, der
kunne tilbyde det bedste fra begge verdner, så man
både kan være privat og diskret uden at undvære den
professionelle ramme og service, siger Peder Madsen, adm. direktør på Hotel Koldingfjord.
Diskret og effektivt
Den ambition har man ramt ganske godt. I hvert fald

hvis man spørger en af brugerne, Lothar Friis, som
arbejder med teamoptimering og samarbejde i organisationer.
- Det er et rigtig godt sted at fordybe sig uden
at skulle tænke på, om man bliver set eller overhørt.
Hvis man eksempelvis skal arbejde med årsplaner
eller strategier, er det rart at kunne have den komfort, et hotel tilbyder, og samtidig have den private
arbejdsro, en villa giver. Louisehøj er begge dele,
siger Lothar Friis.
Kombinationen lykkes blandt andet ved, at
der eksempelvis er tilknyttet egen kok og tjener til
Louisehøj, så selskabet kan få det, som man ønsker
det – uden at involvere andre. Stueetagen byder på
møde- og middagslokale, mens den høje kælder ud
over fjordudsigt og vinkælder også har alt til idéudvikling, brainstorms eller procesudvikling hørende;
fra interaktive white-boards over Playstation-konsoller til farvekodede tavler og anden inspiration.
- Der er alt, man kan forvente af et konferencecenter og hotel. Man skal kunne arbejde her, og man
skal føle sig hjemme på samme tid. Louisehøj skal
være diskret og enkelt, men også effektivt, siger Peder Madsen.
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LOUIS LUND A/S ER
DANMARKS ÆLDSTE
TOYOTA-FORHANDLER
I 16 år var han revisor. Så overtog han onklens forretning
i sønderjyske Brøns. Nu er han en af landets største
forhandlere af japansk bilkvalitet og kan fejre jubilæum.
Han er selv nummer et blandt sine 10 sælgere. Ikke
kun fordi han er et konkurrencemenneske, men fordi
han kan lide at snakke med folk, skabe netværk, tælle
ansigter og nyder at møde de trofaste kunder igen
og igen.
Han er Louis Lund. Indehaver af en af Danmarks
største Toyota-forretninger – og med et næsten-monopol i Esbjerg-området.
- Nå ja, jeg har jo også bygget en kundekreds op
gennem næsten 20 år, siger han.
Ansat af onklen
Louis Lund tager imod på sit gennemsigtige kontor
på 1. sal i Vejen-afdelingen. Det er præcis 50 kilometer fra Brøns, hvor det hele startede for 50 år siden.
Louis Lund A/S er den ældste Toyota-forhandler i
Danmark.
- Min onkel, Andreas Prinds, åbnede blandt
de første i landet Toyota-forhandling i sønderjyske
Brøns i 1963. Jeg voksede op i nabohuset. Og en dag
i 1994, da jeg besøgte ham, gik jeg derfra som Toyota-forhandler. Han var ikke indstillet på at tage et nej
for et nej. Så her sidder jeg, griner Louis Lund.
Siden kom Toyota med et ultimatum.
- Du skal ﬂytte til Ribe. Det gjorde jeg så i 1998.
I 2001 sagde Toyota “Vejen”, og i 2005 var Toyota
parat til at rationalisere igen. 102 forhandlere skulle

PROFIL: TOYOTA LOUIS LUND A/S

skrumpe til 27. “Du skal også tage dig af hele Esbjerg-området og Varde-Ølgod-området”. Der var tale
om et udskilningsløb, og som sådan kunne jeg jo
bare være stolt over, at de fortsat ville satse på mig.
På den anden side vidste jeg jo også, hvad et nej ville
betyde, grunder direktøren for det hele.
Midt i ﬁnanskrisen
Mere præcist ejer han selv butikkerne i Ribe, Vejen,
Esbjerg og Varde. I 2006 og 2007 investerede han 45
millioner kroner i butikkerne i Esbjerg og Varde.
2007? Var der ikke noget med en ﬁnanskrise?
- Jo, der skete ikke så meget i en periode. Vi
røg fra en egenkapital på 18 millioner kroner ned på
350.000 kroner. Jeg skar igennem. Fyrede som en af
de første. 20 mand røg. Der var intet andet at gøre.
- Nu er vi tilbage på samme gode kurs som før
krisen, kommer det uden omsvøb fra Louis Lund.
Markedet har ændret sig. Folk køber små biler,
og avancen er mindre.
- Vi er i den ”morsomme” situation, at vi omsætter for 260 millioner kroner og har tre millioner
kroner i overskud. Det er 1,2 procent, siger Louis
Lund med store bogstaver og holder en lille kunstpause.
- Jamen, sådan er markedet. Sådan er det for
alle – også i Tyskland. Sagen er jo den, at jo mere

avance, vi har, desto mere forærer vi væk. Heldigvis
har jeg samlet mine ﬁre butikker i et ejendomsselskab. Det giver også lidt overskud hvert år, siger han.
Det er gyngerne og karrusellerne, og Louis
Lunds fortid som revisor fornægter sig ikke.
Klart budskab
Selv i hårde tider er han aldrig faldet for fristelsen til
at give de japanske biler selskab af et andet mærke.
Det ville bare udhule budskabet om ”fantastiske
Toyota”.
- Desuden vil det efterlade sælgerne med det
evige spørgsmål: Hvilket mærke skal vi sælge?
- Jeg har besøgt fabrikkerne i Japan, og statistikkerne taler jo deres eget sprog. Toyota er det mærke,
der skal mindst på værksted. Hvorfor? Fordi japanerne altid har satset på kvalitet. De er så tossede,
at de hjemkalder hundredtusinder af biler, hvis en
stikkontakt i en elrude er defekt.
- Og det er nok ikke så tosset endda. Japan som
land har været i dyb krise i 15 år, men Toyota har
ingen gæld, pointerer Louis Lund.

FAKTA
Fire forretninger:
Esbjerg, Varde, Ribe
og Vejen.
Har 6 procent af
landets Toyota-salg.
2.000 solgte biler
årligt – 900 nye, 1.100
brugte.
100 ansatte:
10 bilsælgere,
5 i administrationen
og 85 på værksteder
og reservedelslagre.

SYDJYSK TOPSÆLGER
MED FORSTÅELSE FOR TAL
Louis Lund scanner uafbrudt det danske bilmarked for at udvikle nye
pakketilbud. 100 ansatte og 2.000 solgte biler årligt gør det nødvendigt.
Jeg har et godt tilbud til dig. Der er noget Lars Larsen over Louis Lund, en
af Danmarks største Toyota-forhandlere.
Med ﬁre bilbutikker i Sydjylland, 100 ansatte og 2.000 ”solgt-skilte”
årligt scanner den drevne direktør og sælger hele tiden udviklingen i Bildanmark for at holde salgskurven i top.

høj kvalitet som Toyota egner sig godt til pakkeløsninger, der indebærer køb,
leasing og service.
- Vi har mange kunder, der vælger en pakke. Taler vi for eksempel om
en Avensis, kan vi for en garantipris på mellem 40 og 50 øre pr. kilometer
overtage al service, reparationer, sommerdæk, vinterdæk, you name it.

Et nyt produkt
- Vi kan i mange tilfælde spare de store leasingselskaber væk. De er bare et
ekstra led, der skal tjene penge. Vi kan det samme, og det vil spare de ﬁrmaer,
der tager en pakkeløsning hos os, for op mod 20.000 kroner pr. bil i totalomkostninger i leasingperioden. Det er helt klart et konkurrenceelement, vi vil
gøre brug af, fastslår den 53-årige direktør.
Leasing fylder meget i hans forretning og vil komme til at fylde endnu
mere fremover.

Ingen overraskelser
- Vi ved, hvor gnavne kunderne kan blive, hvis de bliver præsenteret for en
regning på 12.000 kroner. Med en servicekontrakt på seks år ved jeg, hvad jeg
har at holde mig til. Jeg kan planlægge ud i fremtiden, og det er en rabat på
10-20 procent værd. Altså gavner det både mig og kunden, siger Louis Lund,
der har eget leasingselskab.
- Det er 40 Yarisser til Varde Kommune og 80 til Tønder Kommune.
Pakkeløsninger. Det er både vi og kunderne rigtig godt tjent med, fastslår
Louis Lund.

Pakker = rabat
- Vi har 6,3 millioner kroner i indtægter på salg af 2.000 biler og 4,6 millioner
på de ﬁnansielle modeller: Lån, leasing og splitrente. Netop en bil med så
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Trekantområdet Danmark
er et samarbejde mellem
Billund, Fredericia, Kolding,
Middelfart, Vejen og Vejle.
Formålet er at fremme
væksten i området gennem
stadig tættere samarbejde
om erhvervsudvikling,
uddannelse, byudvikling,
kultur og forbindelser.
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