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Fakta om Energi Horsens

Kort fortalt

Hvordan blev
Energi Horsens skabt?

Energi Horsens investerer i iværksættere, virksomheder, projekter og uddannelse inden for
innovation, energi og kommunikationsteknologi.

Før 2008 var Energi Horsens kendt som et forsyningsselskab, der leverede strøm til området
mellem Horsens, Vejle og Juelsminde. 1. januar
2008 fusionerede forsyningsselskabet Energi
Horsens med det østjyske energiselskab NRGi.
På fusionstidspunktet var forsyningsselskabet
Energi Horsens mere værd pr. andelshaver end
det gamle NRGi. Den ekstra formue besluttede repræsentantskabet i forsyningsselskabet
Energi Horsens at overdrage til en lokal forening
med navnet Energi Horsens.

Det gør vi for at udvikle og styrke området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde.

Energi Horsens har nu været i gang i over 2 år
– og i denne beretning kan du læse om vores
mange projekter og initiativer.
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Velkommen til Energi Horsens
– vi investerer i vækst og innovation
Energi Horsens udvikler området mellem Horsens, Vejle og Juelsminde. Sammen med en
række lokale og nationale samarbejdspartnere har vi gennemført en række store og små
investeringer, som alle er med til at sikre, at området bliver styrket til fremtiden.
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I 2009 har vi i Energi Horsens gennemført
et stort antal investeringer. Vi har haft
fokus på iværksættere og uddannelse, og
vi har bidraget til en række projekter inden
for sport og kultur. De mest markante
aftryk, vi har sat i året, er vores store elbilsatsning med både investeringer i familieprojekt, i en iværksættervirksomhed og i en
virksomhed til at sikre vækst og aktiviteter
inden for elbiler. Også vores investering i
jordvarmeboringer har vist gode resultater.
Lokalområdet og VIA er kommet på landkortet inden for feltet, og har tiltrukket adskillige flere virksomheder og nye projekter.

Vores investeringer
har katalysatoreffekt
Med vores investeringer har vi skabt udvikling
og arbejdspladser til området. Vi lægger vægt
på, at vores investeringer har en katalysatoreffekt, som betyder, at vi gennem vores
initiativ og kapital tiltrækker endnu større
investeringer fra lokale, regionale og nationale organisationer – der ligesom os ser
udviklingspotentialet i området. På den måde
bliver værdien af vores investeringer større
– og det skaber mere udvikling og vækst.

Fokus på klimaet
Vi har i 2009 haft særligt fokus på klimaet
i vores investeringer. Det har vist sig i forhold til udvikling af ny teknologi – bl.a. et
airconditioning anlæg baseret på solvarme,
ny letvægtsteknologi til elbiler, gennem uddannelsesprojekter hvor eksperimenterende undervisning har givet elever viden om
klimaet, og arrangementer som har tilbudt
oplevelser inden for temaet klima.
Vi forventer os meget af 2010 – og ser frem
til nye, spændende projekter og ideer fra
virksomheder, iværksættere, uddannelser og
foreninger.
Rigtig god læselyst!
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Energi Horsens har startet Danmarks
første forsøgsprojekt med elbiler.
Over de næste tre år hverdagstester
ca. 100 familier en elbil i tre måneder.
Virksomheder som udvikler produkter
eller services til elbiler, kan bruge projektet til at prøve deres ideer af – som
en form for living lab.
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Familien Franck var en af de første otte familier til at teste en elbil. Familien består af Ulrik, Susanne, Jacob på 12 år og Joachim på 10 år.

Familier hverdagstester
elbiler i Juelsminde
I tre måneder skal Ulrik Franck og hans familie hverdagsteste en elbil. Sammen med syv andre
er han med i Danmarks første elbilprojekt, hvor ca. 100 familier prøvekører en elbil og formidler
deres erfaringer. Et living lab med erhvervsmuligheder.

”Da vi fik nøglerne skulle vi rigtig ud og
køre. Og dagen efter fik alle i familien en
tur, vi kørte nærmest paradekørsel. Nu
har jeg kørt 1900 km i bilen og lært den
at kende, så jeg ved præcist, hvor langt
vi kan køre på en opladning,” fortæller
Ulrik Franck. Han arbejder i Fredericia
og har ladet bilen op på sit arbejde for
at kunne køre de sidste 56 km hjem til
Juelsminde.

Sjove oplevelser
Familien Franck har med deres nye elbil
gjort sig en række erfaringer, som de deler
med andre på en blog på Elbilforum.dk.
De har oplevet, at bilen pludselig slukker,
alle lamperne blinker og at varmen ikke
fungerer. Den lydløse bil har været et ivrigt
samtaleemne i kantinen.
Selvom det har været en usædvanlig kold
vinter, har elbilen klaret sig fint. Sådan
lyder meldingen fra Ulrik Franck, der er
testperson i Prøv1elbil-projektet, som bl.a.
Energi Horsens står bag. Han blev sammen med syv andre familier i efteråret
2009 valgt blandt 165 ansøgere til at få
en elbil i tre måneder.

”Mine kolleger har været meget interesseret i, hvordan det går med bilen og de har
fået prøveture. Men mest i starten for så
bliver den hverdag,” siger Ulrik Franck. Og
netop at få elbilen til at blive en naturlig
del af hverdagen er et af målene bag
Prøv1elbil-projektet.

Det skal blive normalt at køre elbil
Når Ulrik Franck og de syv andre elbilpionerer afleverer nøglerne til deres elbil
i marts 2010, er en elbil ikke det første,
han skal ud og købe.
”Hvis jeg seriøst skal overveje at købe en
elbil, skal den kunne køre længere på en opladning, køre lidt hurtigere og så skal prisen
ned på et normalt niveau – men det skal
nok komme, når teknologierne udvikler sig.”
Projektet kører over tre år og når at få erfaringer fra omkring 100 familier i alt.

Living lab med elbiler
Udover at lokale familier søger om at låne
en elbil i tre måneder, kan virksomheder
blive aktive i projektet. Har de udviklet
en teknologi, en ydelse eller et produkt
til elbiler, giver projektet virksomhederne
mulighed for at prøve det af i elbilerne.
Dermed får virksomheder helt unikt direkte
adgang til at få testet deres produkter hos
deres fremtidige kunder. Det vil give værdifuld viden og forhåbentligt være et skridt
på vejen til at skabe en industri af underleverandører til elbilmarkedet i området.

Hvem står bag
Prøv1elbil-projektet?
Energi Horsens er gået sammen med
energiselskabet NRGi, Teknologisk
Institut og Horsens og Hedensted
kommuner. Derudover er projektet
støttet af Region Midt og Energistyrelsens elbilpulje.

Hvorfor elbiler?
Energi Horsens er gået ind i elbilområdet af to årsager.
1. Elbilen er klimavenlig – især når
strømmen kommer fra vedvarende energikilder som vindmøller.
2. Vækst i området – erhvervslivet
har kompetencer, som kan bringes
i spil på elbilmarkedet: produktion
og udvikling inden for komponenter og services.

Del af større satsning
Energi Horsens ser et lovende erhvervspotentiale i elbiler. Derfor har vi
startet en større satsning på området
gennem investeringer i virksomheder,
som producerer til elbilmarkedet, projekter som giver viden om elbiler og i
at etablere et samlende knudepunkt.
Vores mål er, at området skal blive
førende inden for elbilmarkedet.
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Med helt ny, patenteret teknologi har
iværksætterne i AC-Sun udviklet et
airconditioning anlæg baseret på solvarme. Det betyder, at det kun bruger
en tiendedel af almindelige anlægs
elforbrug – og er derfor et særdeles
attraktivt og klimavenligt produkt.
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Så er investeringen skrevet under. På billedet ses fra venstre Bo Rhein-Knudsen, bestyrelsesmedlem i AC-Sun Holding,
Mogens Vig Pedersen og Ulrik Kragh fra Energi Horsens samt Gunnar Minds, grundlægger af AC-Sun.

Ny teknologi
gør airconditioning miljøvenlig
Airconditioning behøver ikke længere betyde høje elregninger og meget CO2. Med en investering i
iværksættervirksomheden AC-Sun forventer Energi Horsens, at et klimavenligt alternativ snart står
klar. Her kommer energien til nedkøling fra solvarme.

Solvarme har længe været brugt til at
varme vand, opvarme huse og andet.
Men AC-Sun har vendt teknologien
på hovedet, og udnytter energien fra
solvarme til at køle huse. Denne mekanisk/termodynamiske teknologi har
gode fremtidsmuligheder.
”Vores airconditioning anlæg er ideelt
til kontorer, huse og butikker i varme og
solrige lande. Teknologien er udviklet, så
anlægget kun bruger 10% af den energi
almindelige anlæg bruger. Vores produkt
sparer derfor kunden penge og miljøet

CO2,” fortæller projektleder og opfinder
Gunnar Minds fra AC-Sun.
Fordi AC-Suns airconditioning anvender
solvarme til at køle, er produktet afhængigt
af det gode vejr og af solens stråler. Det
gør AC-Suns anlæg attraktivt i varme og
solrige dele af verden, og firmaet har stort
potentiale i det asiatiske marked.

Under udvikling
Det unikke ved AC-Suns løsning er en
patenteret proces baseret på en specialudviklet turboekspander, som muliggør

en markant reduktion i strømforbruget
i airconditioning anlægget. Produktet er
stadig i udvikling og AC-Sun planlægger
at afprøve systemet i større skala på en
række testplaceringer i løbet af 2010.
”Vi er lige på trapperne med en prototype, som kan vise potentialet i anlægget
og give vores kunder en konkret idé om
produktet,” fortæller projektleder Gunnar
Minds fra AC-Sun.

En investering med god energi
I 2005 opnåede AC-Sun patent på teknologien. Selskabet fik i 2007 et kapitalindskud fra Østjysk Innovation, og med
Energi Horsens investering er AC-Sun
klar til at accelerere udviklingsindsatsen.
”Energi Horsens investering er afgørende
for, at vi kan tage det sidste, endelige skridt
mod produktudvikling og international implementering,” fortæller Gunnar Minds.
For Energi Horsens er investeringen i AC-Sun
et udtryk for, at den gode idé, udvikling og
klimaforbedringer kan gå hånd i hånd.

Sådan fungerer anlægget
Anlægget er drevet af solen. Solens
varme opsamles af en solfanger på
taget af bygningen, og føres ned i en
buffertank med vand. Den opvarmede
vanddamp driver en turbine, som hol
der køleanlægget i gang.

Om AC-Sun
AC-Sun ApS er et dansk udviklingsselskab, etableret i 2005. Virksomheden har kontorer i Vitus Bering
Innovation Park i Horsens. Energi
Horsens investering i AC-Sun er på
i alt 4,1 mio. kr.

Mål for Energi Horsens
erhvervsinvesteringer i 2010:
• Udvikle og vækste iværksættere.
• Investere i at opbygge vækstområder, klynger, inden for de fire
erhvervsområder elbil, geoteknik,
it-styringssystemer samt energi
og byggeri. Erhvervene er valgt, da
de udgør særligt vækstpotentiale i
området.
• Udbygge samspillet mellem uddannelse, forskning og erhverv.
• Videreføre en effektiv og resul
tatskabende udvælgelse af in
vesteringer.
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Et udsnit af vores
erhvervsinvesteringer i 2009
Energi Horsens har i 2009 investeret i flere spændende virksomheder, ideer og projekter inden for energi og kommunikationsteknologi. Her er nogle eksempler på investeringer og initiativer, som vi har gennemført udover vores investering i AC-Sun.

ECOmove – ny måde
at tænke elbil
ECOmove ApS har udviklet en helt
ny og patenteret teknologi, som
fremtidens elbiler kan baseres på.
De første prototyper på elbilen står
klar i sommeren 2010. Det særlige
ved ECOmove bilen er, at den fra
starten er tænkt som en elbil. Og
det gør en stor forskel, da vægten i
elbiler har betydning for bl.a. rækkevidden, hvor langt den kan køre
og hvor energieffektiv den er. Det
giver også nogle unikke muligheder
i forhold til at bygge bilen, så den
passer til kundernes særlige behov.
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Bright Ignite
– samlingspunkt
for elbiler i Jylland
ScreenTicket – billetten direkte ind på mobilen
ScreenTicket ApS satser på et it-system
til mobiltelefoner, hvor det er muligt at
købe og modtage billetter på telefonen.
Brugerne modtager en sms med en grafisk
billet, som de kan vise ved indgangen til
en koncert, biograffilm, togtur eller andre
oplevelser. ScreenTicket har siden investe-

ringen vundet en innovationskonkurrence
arrangeret af The Plug and Play Tech Center
sammen med Innovation Center Denmark
i Californien. ScreenTicket blev vurderet til
at have kæmpe potentiale i USA, og de har
netop indgået en lovende distributøraftale
med et USA-baseret selskab.

Energi Horsens har med Bright Ignite A/S
etableret et datterselskab, der skal skabe
rammerne og miljøet for en elbilklynge i
området – hvor flere virksomheder samles
om at udvikle leverandørydelser til den
internationale elbilindustri. Bright Ignite
vil med direktør Irene Katballe satse på at
etablere et samarbejde mellem virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitu
tioner, tilbyde projektledelse, match making,
kapital-coaching og kompetenceudvikling.

Hvad investerer
Energi Horsens i?
Vi går efter iværksættere og virksomheder med gode ideer inden
for innovation, energi og kommunikationsteknologi. Er den rigtige
idé der, står vi klar med risikovillig
kapital.

Vi bedømmer en idé
ud fra, om den:
• Har vækstpotentiale, også gerne
internationalt.
• Tilfører lokal vidensopbygning og
aktivitet.
• Har udsigt til et attraktivt økonomisk afkast.

Sponsor på Cleantech iværksætterkonkurrence

Hvorfor investerer
Energi Horsens i ideer?

Sammen med Østjysk Innovation afholdt
Energi Horsens finalen på den store
Cleantech iværksætterkonkurrence, der
havde fokus på ideer inden for grøn teknologi. Ud af rigtig mange tilmeldte til konkurrencen, blev 13 iværksættere inviteret til

Vi investerer i iværksættere, virksomheder og projekter for at styrke
området mellem Horsens, Vejle og
Juelsminde. Vi vil skabe fremtidens
arbejdspladser og sikre, at området
udvikler sig.

at præsentere deres idé i en finale i Vitus
Bering Innovation Park. De to vindere var
Gaia Wood, med en ny og mere miljøvenlig
måde at imprægnere træ på. Den anden
vinder var Aguasol, der har opfundet en ny
slags fleksibel solfanger.
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Samarbejdet mellem VIA og Energi
Horsens var startskuddet til, at Horsens
med VIA i dag er centrum for viden om
jordvarme gennem lodrette jordvarmeboringer.
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Lotte Thøgersen, projektleder på VIA, har med projektet om dybe jordvarmeboringer åbnet døren for en række nye projekter inden for det geotermiske område.

Centrum for jordvarmeboringer
– Energi Horsens er katalysator
VIA University College borer dybt ned i jorden for at opnå viden om, hvordan vi bedst udnytter varmen
i jorden. Projektet, som er en del af en større erhvervssatsning for Energi Horsens, har givet nationalt
fokus på jordvarme og en række virksomheder har meldt sig på banen til flere nye projekter.

I november 2009 indledte VIA University
College i Horsens et projekt med dybe
jordvarmeboringer. Målet var at opnå viden om, hvordan jordvarme kan fungere,
hvis slangerne lægges i form af lodrette
boringer. Det giver mulighed for at udnytte jordvarme til klimavenlig opvarmning af huse i tætbebyggede områder og
til større erhvervsbygninger, hvor der ikke
er plads til vandrette jordvarmesystemer,
som bruges i dag.

Mange interesserede
Samarbejdet mellem Energi Horsens og
VIA har skabt interesse blandt andre
virksomheder inden for varme, jordvarme,
energi, rør, mv.
”Energi Horsens investering har gjort det
muligt at starte vores boringer. Det har
siden tiltrukket meget opmærksomhed
fra andre virksomheder, og vi har startet
et stærkt netværk og fem nye projekter,”
fortæller projektleder, Ph.d. Lotte Thøgersen fra VIA. VIA er dermed ved at skabe
og samle banebrydende viden inden for
jordvarme og jordvarmeboringer.

VIA som knudepunkt
At ét projekt skulle blive til mange
var netop målet med Energi Horsens
satsning på det geotermiske område.
Erhvervslivet i lokalområdet og VIA
havde kompetencer inden for feltet,
men manglede en katalysator – og den
rolle tog Energi Horsens. I dag er VIA
blevet et knudepunkt for vidensområdet
jordvarme, som en klimavenlig måde at
opvarme huse og bygninger på.

”Med projektet oplever vi, at vi er flere
parter, der spiller sammen, både Energi
Horsens som investor, lokale virksomheder
med nye projekter og os som videninstitution. Sammen tror jeg, vi kan skabe nye,
spændende løsninger til forbrugerne – og
det er der store perspektiver i,” siger
Lotte Thøgersen.

Hvem er med i projekterne?

Jordvarme i pæle
Et af de nye projekter, VIA skal i gang med,
handler om at teste et system, hvor jordvarme tænkes ind i de funderingspæle, som
bruges i byggeri. Projektet er et samarbejde
mellem bl.a. Centrum Pæle og VIA, og skaber projektet resultater, bliver ”energipæle”
aktuelle i CO2-neutrale byggerier. Det er nyt
i Danmark, men set anvendt i Tyskland.

Energi Horsens mål
for erhvervssatsninger

Et andet stort projekt handler om at finde
ud af, hvilken type varmepumpe der ud
nytter jordvarmeboringer bedst. Typen af
varmepumpe afhænger af, hvordan varmeledningerne pakkes ind og hvilke slangematerialer, rør og væsker der bruges.
Derfor gennemfører VIA en række forsøg,
hvor forskellige materialer testes.

• At opbygge, samle og styrke viden
inden for bestemte erhverv for at
skabe lokal styrkeposition.

Efter det første projekt på VIA,
som Energi Horsens investerede
i, har flere samarbejdspartnere
meldt sig. Nogle af dem er: Rambøll, Franck Geoteknik, Hydro Aluminium, Horsens Varmeværk, Nilan
og Centrum Pæle.

Udover at investere i virksomheder, som søger midler fra Energi
Horsens, investerer vi også gennem større satsninger, som vi selv
initierer. Det er jordvarmeprojektet
et eksempel på. Vores mål med
erhvervssatsningerne er:

• At være med til – med vores investeringer – at tiltrække kapital
fra lokale, regionale, nationale og
internationale institutioner.
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Energi Horsens har fået lavet en stør
re analyse af erhvervslivet i området.
Den viser, at området er domineret af
traditionelle erhverv og har et lavere
vidensniveau end landsgennemsnittet. Derfor har Energi Horsens valgt
fire større indsatsområder ud, som vi
vil satse på de næste år for at bygge
videre på områdets styrker og sikre
udvikling.
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Poul Ulsøe er formand i Horsens Erhvervsråd og formand for bestyrelsen i B. Rustfrit Stål A/S. Han har
mange erfaringer, der viser, at et øget samarbejde mellem uddannelsesverdenen og erhvervslivet har stor værdi.

Uddannelse og erhvervsliv
kan sammen løfte området mere
En større erhvervsanalyse viser, at erhvervslivet i området er domineret af traditionelle erhverv og
et uddannelsesefterslæb. Energi Horsens investerer derfor i at hæve vidensniveauet for at sikre
fremtidig vækst og udvikling i området. En måde er ved at styrke kontakten mellem uddannelserne
og erhvervslivet.

Energi Horsens gennemførte i 2009 en erhvervs- og kompetenceanalyse af området
for at lære erhvervslivet og uddannelsesniveauet bedre at kende. Analysen konkluderede, at lokalområdet er meget stærkt
inden for fremstillings- og underleverandørindustrien, men at uddannelsesniveauet
er lavere end landsgennemsnittet. Dermed
er områdets erhvervsliv udsat i forhold til
finanskrise og udflytning af arbejdspladser.
”Der skal et kompetenceløft til i virksomhederne. For at klare os i konkurrencen skal
vi bygge mere viden ind i det, vi laver i dag.
Det stiller krav til, at vi løfter vores medarbejderes kompetencer og ansætter folk
med videregående uddannelser – så vi kan
tilfredsstille vores kunders behov. En måde
at skabe grundlaget for det på er ved at
udbygge kontakten mellem uddannelserne
og erhvervslivet,” fortæller Poul Ulsøe, formand i Horsens Erhvervsråd og formand for
bestyrelsen i B. Rustfrit Stål A/S. Han var
sammen med flere andre erhvervsfolk, uddannelsesfolk og politikere med i en større
paneldebat Energi Horsens afholdte på en
konference i forbindelse med analysen.

Samarbejde til begges fordel
En tættere kontakt mellem uddannelsesverden og erhvervslivet er til begges
fordel, mener Poul Ulsøe.
”Vi har snakket om det her i mange år.
Men det kræver, at virksomhederne og
uddannelserne ser nødvendigheden i
hinanden. Erhvervslivet har nogle udfordringer, og dem kan skolerne være med til
at løse både i form af projekter her og nu
og arbejdskraft i fremtiden. Omvendt kan
skolerne have glæde af at se, hvad det er
for opgaver og hvilke maskiner virksomhederne står med – så de ser virkeligheden i
sammenhæng med teorien.”
B. Rustfrit Stål A/S har længe samarbejdet med uddannelsesinstitutioner lige
fra grundskoler til ingeniørskoler, og den
dialog har virksomheden fået meget gavn
af, siger Poul Ulsøe.

Investeringer klar til samspil
Energi Horsens har på baggrund af ana
lysen og konferencen fundet frem til, at
erhvervslivet og vidensinstitutionerne i

lokalområdet har kompetencerne til at
udvikle sig inden for særligt fire erhverv:
•
•
•
•

Elbiler og elbilsystemer   
Geotermisk energi, varme og køleteknik
It-, kommunikations- og styringssystemer
Energi og byggeri

Derfor investerer Energi Horsens et
trecifret millionbeløb i disse erhverv over
de næste år. At øge samspillet mellem
uddannelserne og erhverv er en metode,
Energi Horsens vil investere i. Derudover
vil Energi Horsens skabe rammerne for at
disse erhverv kan udvikle sig, investere i
nye virksomheder, investere i udviklingsprojekter og i fælles forskning, som kan
komme både virksomheder og uddannelserne til gavn.

Fordele ved samspil
mellem uddannelse og erhverv:
• Sikrer uddannelsernes faglige
relevans og elevernes motivation.
• Sikrer et stadigt flow af nye studerende til de teknisk- naturvidenskabelige fagområder, og dermed
grundlaget for fremtidige kompetente medarbejdere.
• Giver en nødvendig videntilførsel i
forhold til virksomhedernes egne
udviklingsaktiviteter.

Et konsortium
til at styrke samspil
Energi Horsens etablerer i 2010 et
konsortium, der i de kommende
tre år får til opgave at udvikle og
styrke kontakten mellem uddannelser og erhvervsliv i lokalområdet.
Det skal blive nemt for undervisere
at arrangere for eksempel et virksomhedsbesøg og for virksomheder
at inddrage studerende og forskere
i deres arbejde.
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I oktober flyttede Energi Horsens,
VIA, Horsens Erhvervsråd og andre
virksomheder ind i Vitus Bering
Innovation Park – det nye, store
innovationshus. Målet med huset
er at samle uddannelse, iværksættere og virksomheder under et tag
– og gennem samarbejde at skabe
vækst.
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Jørn Simmenæs, ejer ef Reklamebureauet Upfront, var en af de første virksomheder, der flyttede ind i Vitus Bering Innovation Park.

Iværksætteri og uddannelse
er flyttet sammen i nyt innovationshus
Med Vitus Bering Innovation Park har Energi Horsens sammen med VIA slået dørene op for innovation og udvikling.
Iværksættere har fået et kontorfællesskab med hurtig adgang til viden, netværk og samarbejde.

Da Energi Horsens blev stiftet i januar
2008 var den første store beslutning at
investere i et nyt vækst- og innovationshus i Horsens, hvor samarbejdet mellem
virksomheder og VIA kunne udvikle sig.
I oktober 2009 stod huset klart og de
første virksomheder flyttede ind.
”Huset adskiller sig gennem et stærkt fundament med tre vigtige parter: VIA, Energi
Horsens og Horsens Erhvervsråd. Det giver
både iværksættere og studerende muligheder for at nå længere end på et almindeligt
kontor,” fortæller Jesper Bach, som er innovationschef i VBI Park. Hans opgave er bl.a.

at sikre, at virksomhederne i huset får gavn
af muligheden for sparring i erhvervsrådet,
viden på VIA og kapital i Energi Horsens.

Værdi for lejerne
”Nogle virksomheder flytter hertil, fordi de
studerende giver let adgang til den nyeste
viden, forskning og arbejdskraft. For andre
er det muligheden for laboratorium eller
værksted, og for det tredje er det samarbejdet med andre virksomheder,” siger
Jesper Bach.
Samarbejdet og netværket mellem virksomhederne kommer ikke af sig selv – det

skal hjælpes på vej. Derfor stiller VBI Park
i 2010 fokus på, hvordan miljøet kan blive
styrket, så det ikke bliver et almindeligt
kontorhotel, men et fællesskab hvor alle
udvikler sig sammen.

Nye lokaler og nye kunder
Reklamebureauet Upfront var en af de første virksomheder, som flyttede ind i VBI Park.
”Solopgangen i øst hver morgen giver energi, lyst og power til dagens udfordringer.
Mødecentret på 6. sal er helt unikt. Vi kalder vores ”mindre” kontorer for værksteder
og folder os ud på de mange fællesarealer.
Når flere virksomheder og VIAs uddannelser
flytter ind i huset, så stiger dynamikken og
det bliver rigtig godt,” siger indehaver Jørn
Simmenæs. Han har, som flere andre lejere
en forventning om at huset også vil give
nye opgaver:
”Det er klart, vi er flyttet ind i håbet om at
kunne servicere husets virksomheder både
på reklame- og eventsiden. Rent forretningsmæssigt har det fuldt levet op til forventningerne. Vi har altid søgt nye netværk og muligheder, derfor passer VBI Park så godt til os.”

Hvem står bag huset
VIA – bidrager med viden, uddannelse og et internationalt perspektiv.
Energi Horsens – investerer risikovillig kapital i projekter med en god idé.
Horsens Erhvervsråd – skaber
netværk og hjælper virksomhederne
videre.

Hvem vil vi have ind i VBI Park
• Iværksættere, der vil væk fra køkkenbordet derhjemme.
• Mindre virksomheder, som søger
netværk og inspiration.
• Større virksomheder, som vil flytte
en udviklingsafdeling til et anderledes miljø.
• Servicevirksomheder som for
eksempel revisorer og advokater,
der kan få kunder i huset.
• Institutioner, foreninger, forskningsmiljøer, som vil være tæt på
erhvervslivet.
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Skolerne i Energi Horsens området
har gennem længere tid efterlyst
nyt udstyr i natur og teknikfagene.
Energi Horsens har derfor iværksat
et mobil lab, som indeholder nyt,
avanceret udstyr. Det kører fra skole
til skole, så mange klasser får glæde
af udstyret og så undervisningen
skiller sig ud fra dagligdagen.
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Da mobil lab blev indviet i november 2009 stod 7.b på Torstedskolen klar til at klippe den røde snor.

Mobil lab kører med viden
til områdets skoler
Energi Horsens lancerede i 2009 et mobilt laboratorium, som skal køre rundt mellem
skolerne i området. Mobil lab indeholder det nyeste udstyr og eksperimenter inden
for naturfagene, og både lærere og elever er begejstret for initiativet.

Mobil lab er inspireret af rejseholdets mobile
trailer. Det kan klappes sammen, og vil over
de næste to år besøge mere end 30 skoler.
Ideen er, at så mange elever som muligt, får
mulighed for at prøve laboratoriet. Og dermed snuse til nye øvelser og ny teknologi.

I kassen kan de mærke på egen krop, at
det bliver varmere og luften mere tung. Og
på cyklerne fanger konkurrenceelementet
dem,” fortæller Kristian Kjersgaard, som er
lærer for 7.b i fagene biologi, matematik,
idræt, fysik og geografi.

kasser, så de kan forberede sig. Timerne i
mobil lab bliver således kulminationen på
et længere forløb, og når de har prøvet
udstyret, kan de downloade deres indsamlede data og arbejde videre med dem
i klasselokalet.

Læring gennem eksperimenter
Temaet i mobil lab er datalogging og kroppen. Øvelserne udfordrer eleverne til at blive
en aktiv del af undervisningen og udstyret
måler den energi kroppen bruger, når den
bevæger sig.

Et længere forløb
For at intensivere læringen i mobil lab, får
eleverne tre uger inden besøget udstyrs-

”Forløbet er lavet, så eleverne bliver meget
nysgerrige og glæder sig til at komme ud i
mobil lab og prøve deres viden af. Og jeg
kan integrere alle mine fem fag i forløbet,
hvilket er meget spændende – også fordi
eleverne bliver så grebet af det,” fortæller
Kristian Kjersgaard.

7.b på Torstedskolen i Horsens var den første klasse, der prøvede mobil lab. Og især
to øvelser fangede elevernes interesse. Den
ene er to cykler, hvor eleverne cykler mod
hinanden og samtidig måler, hvor meget
de præsterer. Den anden er en tætsluttet
kasse, som en elev sidder i i 20 minutter.
Undervejs aflæser klassekammeraterne,
hvor meget temperaturen og mængden af
CO2 i kassen stiger.
”Øvelserne er gode, fordi de er meget
konkrete og nemme for eleverne at forstå.

Nyt udstyr – nye muligheder
Som lærer er han i det hele taget glad for
initiativet mobil lab.

Sådan opstod
ideen til mobil lab
Ideen kom frem på en stor konference Energi Horsens afholdt i 2008.
Her var repræsentanter for områdets naturfagslærere samlet til at
diskutere, hvordan vi bedst muligt
sætter ind for at styrke fagligheden
og interessen for fagene i området.

Mål for Energi Horsens uddannelsesinvesteringer i 2010
Det overordnede mål med investeringer i uddannelse er at øge børn
og unges interesse for de tekniskog naturvidenskabelige fagområder.

”Her får jeg mulighed for at lave forsøg
på teorier, jeg ellers ikke ville kunne – og
det gør undervisningen mere interessant
for eleverne. Jeg kan kun håbe på, at den
kommer til at køre i lang tid, og at der
kommer flere mobile laboratorier med
andre emner.” Indtil videre kører mobil
lab i to år.
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Et udsnit af vores
investeringer i uddannelse
Energi Horsens har i 2009 investeret i flere eksperimenterende og nytænkende projekter inden for
uddannelse. Her er nogle eksempler på investeringer og initiativer, som vi har gennemført udover
vores satsning i mobil lab.

Lego Education
– læring ved leg
17 skoler har fået bevilget Lego
Education udstyr til deres natur og
teknikundervisning. Eleverne kender
legoklodserne, forbinder dem med
sjov, og bliver optaget og motiveret
af undervisningen - helt som lærerne. Udstyret giver mulighed for åbne
opgaver, som eleverne selv eksperimenterer med og finder deres egen
løsning på. Fordi projektet har vist
rigtigt flotte resultater, følger Energi
Horsens op med nye Lego-investeringer i 2010.
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Udstyr til Energihus
på Torstedskolen

It i matematik
på Glud skole

Supernørd på
Bråskovgård Efterskole

Torstedskolen har med et nyt energihus
skabt et undervisningsmiljø, der giver nye
muligheder for læring. Energihuset flytter
undervisningen ud af klasselokalet, og i
huset lærer eleverne om forskellige måder
at producere energi på. Energi Horsens
har investeret i forskelligt udstyr til huset,
bl.a. et synligt solvarmeanlæg, solceller og
et dataloggingsystem, så eleverne kan følge energiproduktionen fra energikilderne,
og på egen krop mærke at jo mere solen
skinner, des mere energi produceres.

På Glud skole har eleverne i sjette klasse
fået chancen for at prøve de muligheder,
det giver, når alle i klassen har deres
egen netbook – en lille bærbar computer.
Eleverne har taget godt imod computerne
og den nye undervisning. De arbejder
målbevidst og afprøver nye programmer
om matematik. Lærerne udfordres til at
tænke anderledes i forberedelsen og i
undervisningen. Til projektet er knyttet
en forsker, der indsamler erfaringer, som
andre skoler kan få glæde af.

I det forløbne år er faciliteterne til Bråskovgård Efterskoles Supernørd linje blevet etableret i det gamle smedeværksted.
Med en investering fra Energi Horsens er
de helt unikke rammer for unge pilfingre
og opfindere ved at tage form. Bl.a. er
Lego værkstedet blevet flittigt brugt, og
det blev belønnet med en flot 3. plads i
den regionale finale i Århus. Tanken bag
Supernørd linjen er at give eleverne mulighed for at udforske naturvidenskabens
verden på en ny måde.

Naturfagene Ud Af Boksen – konference for lærere
I to dage arbejdede undervisere på at
gøre deres undervisning mere eksperimenterende. De blev udfordret til at
tænke læring på en ny måde. Alt dette

på Konferencen Ud Af Boksen, som
Energi Horsens afholdt for lærere for de
teknisk-naturvidenskabelige fag i området på tværs af grundskoler, gymnasiale

og videregående uddannelser. Dagene
blev afsluttet med en konkurrence, hvor
lærere udarbejdede et eksperimenterende undervisningsforløb.

Hvad investerer Energi Horsens
i inden for uddannelse?
Vi prioriterer vores uddannelsesprojekter efter følgende kriterier:
• Eksperimenterende og udfordrende undervisning for den enkelte.
• Involvering af erhvervslivet og
inddragelse af naturvidenskaben
i hverdagen.
• Fælles udvikling og kollegial videns
deling på langs og på tværs for
underviserne.
• Skabe sammenhæng på langs for
elever og studerende.
• Styrke naturfagenes image.
• Nye fysiske, ressourcemæssige og
tidsmæssige rammer.

Hvorfor investerer
Energi Horsens i uddannelse?
Vi investerer i uddannelse, fordi
børn og unge er fremtidens råstof.
Udvikling i erhvervslivet starter med
et solidt fagligt niveau og det skabes i uddannelsessystemet. Ved at
investere i de teknisk- naturvidenskabelige fag, er vi med til at styrke
og udvikle området på lang sigt.
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Et udsnit af vores
investeringer i sport og kultur
2009 har budt på flere spændende arrangementer og projekter inden for sport og kultur, som alle har
været med til at gøre det attraktivt at bo i området. Her er nogle eksempler på vores investeringer.
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Klimafestival
– klima i øjenhøjde

Elektrorum – online
udvikling af musik

Som kulmination på Energi Horsens
klimaindsats i 2009 var vi i november
hovedsponsor på det lokale initiativ,
Klimafestival09. Her blev alle inviteret til
forskellige arrangementer, som satte fokus
på klimaet – på en sjov og lærerig måde.
Interesserede kunne opleve klimakunst,
prøve en elbil, høre en grøn koncert, lege
med klimaet og meget mere.

Horsens Bibliotek, Kulisselageret og
Horsens Musikskole har etableret et
online elektrorum, hvor unge gennem
nye computerprogrammer har mulighed
for at skabe rytmisk musik. Det giver de
unge musikalske talenter et fælles sted
at udvikle deres kreativitet – hvilket de
ikke har haft tidligere. Udover at skabe
musikken online, omfatter projektet

også et undervisningsforløb og fællesskaber på internettet, hvor de unge kan
dele deres musik med andre – over hele
verden. Og de kan inspirere hinanden,
hjælpe hinanden og arbejde sammen om
ny musik.

Mål for investeringer
i sport og kultur

Kultuhverv
– kreativ innovation
i virksomheder

Lederakademi – for de
frivillige i Hedensted

Juelsminde Run
– løb for hele familien

Hedensted Kommune gennemførte et
lederakademi for 21 frivillige foreningsledere. Over flere weekender var deltagerne samlet i forskellige internater med
varierende faglige temaer. For at løfte
niveauet yderligere, sponsorerede Energi
Horsens, at akademiet fik inspiration fra
markante personer som B.S. Christiansen, Erik Veje Rasmussen, Ole Simonsen
og John Engelbrecht.

I starten af august holdt Hedensted
Kommune motionsløbet Juelsminde
Run. Her kunne børn og voksne løbe
alt mellem 1 km for de mindste og en
halvmaraton for de trænede. Sammen
med løbet afholdt Energi Horsens en
stor elbilevent, hvor over 200 interesserede prøvekørte en elbil for første gang.
Efter familieløbet blev DM i triathlon
gennemført.

Kultuhverv er et projekt under Horsens
Kommune, hvor kunstnere arbejder sammen med virksomheder. Den kreative
person tilfører virksomheden ny inspiration, er med til at løse en udfordring eller
udvikle nye produkter, markedsføring eller
bidrager til organisationsudvikling. Udover
de resultater som virksomheden opnår
ved samarbejdet, skaber projektet også
nye arbejdsområder for kunstnerne.
Den første virksomhed, der som en del af
Energi Horsens bevilling prøver projektet
af, er virksomheden Polycom fra Horsens.

Vi vil bidrage til, at områdets klubber, foreninger og institutioner får
løftet deres projekter og udnytter
deres potentiale optimalt. Med
vores bevillinger vil vi gerne gøre de
gode initiativer endnu bedre, og vi
har fokus på både bredde og elite.

Sådan vurderer vi
en sport og kultur ansøgning
Vi vurderer en sport eller kultur
ansøgning ud fra om den:
• Tilbyder gode oplevelser for beboerne i området.
• Øger konkurrenceevnen for eliten
eller byder på muligheder for
bredden.
• Har potentiale for at skabe positiv
opmærksomhed til området.

Hvorfor investerer Energi
Horsens i kultur og sport?
Med investeringer i kultur og sport
tager vi vores del af ansvaret for
at gøre området mellem Horsens,
Vejle og Juelsminde mere attraktivt
at bosætte sig i og drive virksomhed
fra. Det, mener vi, er vigtigt for, at
området skaber vækst i fremtiden.
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Energi Horsens har i dag en direktør
og syv ansatte, som alle har forskellige kompetencer. Fra venstre: Ane
Søby Eskildsen er ansvarlig for kommunikation, Hans Jørn Hansen er chef
for uddannelsesområdet, Karsten
Lumbye Jensen er innovationsc hef,
Mikael Boye Enig er ansvarlig for økonomien, Berit Lehmann Kristiansen
står for administrationen og ansøgningsproceduren, Anita Bennekou
Jessen står for økonomistyring, Søren
Munk er ansvarlig for erhvervsinvesteringer og Mogens Vig Pedersen er
adm. direktør.
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Når Mogens Vig Pedersen ser på 2010 forventer han, at Energi Horsens i endnu højere grad end i dag fungerer som katalysator for vækst i området.

Ambitioner som drivkraft for udvikling
Til at løfte og udvikle området har Energi Horsens en organisation med forskellige kompetencer inden
for økonomi, investeringer, innovation, uddannelse, administration og kommunikation. Målet for de
næste år er, at Energi Horsens bliver katalysator for rigtig store projekter i området.

Tiltrækker investeringer
Eksempler på projekter, hvor Energi
Horsens investering har tiltrukket
ekstern kapital til området:

Når adm. direktør Mogens Vig Pedersen
kigger tilbage på 2009, kan han konstatere, at det er gået stærkt i Energi Horsens. Behovet for at opbygge forskellige
kompetencer til at håndtere ansøgninger
og investeringer er opfyldt.
”Vi er en lille organisation, som skal
rumme meget, fordi vi investerer meget
bredt – lige fra naturvidenskab i børnehaven til erhvervsinvesteringer i millionklassen. Og det vil vi gøre professionelt og så
alle får en god oplevelse i dialogen med
os. Derudover vil vi formidle vores projekter, så de bliver udbredt og flere kommer
til.” Energi Horsens er i løbet af året gået
fra at være fire til otte medarbejdere.

Forskellige kompetencer
Med det formål at styrke og udvikle området har Energi Horsens fokus på flere områder. Erhvervsinvesteringer og udvikling af
erhvervslivet er et område. Derudover er
uddannelse og viden et andet.
”Vi skal kunne se ud i området og finde de
ideer, som endnu ikke er blevet til noget.
Og så skal vi bidrage til, at de bliver reali
seret. Det er et langt træk, som i bund

og grund handler om at omstille vores
erhvervsliv og uddannelser til at blive mere
innovative og videntunge,” siger Mogens
Vig Pedersen og forklarer, at det ikke kun
handler om at investere i eksisterende
ideer og virksomheder, men også om at
opdrive de ideer der kunne blive til noget.

Følger investeringer til dørs
Energi Horsens råder over en stor formue, og målet er, at den mange år frem
skal være katalysator for vækst og udvikling i området. Derfor er formuepleje et
vigtigt punkt.
”Når det gælder om at forvalte vores
formue, er vi konservative. Men når det
handler om den del, hvor vi aktivt investerer penge, er vi meget risikovillige. Når
vi har investeret, følger vi op med at besætte bestyrelsesposter i de virksomheder, vi investerer i. På den måde bidrager
vi ikke kun med kapital, men også med
kompetencer.”
En fremtid som katalysator
Et af de områder, som får særligt fokus i
fremtiden er at styrke samspillet mellem

uddannelse og erhvervsliv. Mogens Vig
Pedersen har et bud på en måde at opnå
dette på:
”Vi vil blive ved med at skabe projekter
i området, som ikke alene er finansieret
lokalt. Vi har ambitioner om at trække
nationale og internationale midler til.
F.eks. fra EU, hvis bevillinger i dag hovedsageligt går til de store universitetsbyer.
Her kan vi gå ind som aktiv medfinansier
og katalysator og få skubbet større projekter i gang, og vores investeringer kan
nå endnu længere.”

Prøv1elbil: Energi Horsens investering på 1,6 mio. kr. har givet et
samlet projekt på 9,2 mio. kr., hvor
bl.a. Region Midt, Energistyrelsen og
NRGi har investeret.
AC-Sun: Energi Horsens har givet
tilsagn om en samlet investering på
4,1 mio. kr. Derudover skyder stifterne selv 1,4 mio. kr. i projektet, og
endelig har AC-Sun modtaget EUDP
støtte for 4,1 mio. kr. efter Energi
Horsens investering.

Tæt samarbejde med bestyrelsen
Medarbejderne i Energi Horsens arbejder tæt sammen med bestyrelsen.
Bestyrelsen samles 10 gange årligt,
hvor projekter og investeringer drøftes. For at sikre et højt vidensniveau
og godt samspil med bestyrelsen var
de medarbejdere, som er ansvarlige
for investeringer og bestyrelsen på
studietur i Silicon Valley. Her lærte
alle om venture capital funding og
nye teknologier, alt sammen inspirerende og udviklende i forhold til
Energi Horsens investeringer.
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Overblik – Sådan investerede
Energi Horsens i 2009
I løbet af 2009 har Energi Horsens gennemført et stort antal investeringer i forskellige projekter
og virksomheder. Her er et overblik over dem alle – store som små.

Erhvervs- og kompetenceanalyse og konference – en kortlægning af mulighederne
og styrkerne inden for områdets erhvervsliv

Erhvervsinvesteringer
ScreenTicket ApS – elektroniske billetter til
mobilen
ECOmove ApS – en helt ny elbil baseret på
patenteret teknologi

Uddannelse

Bright Ignite A/S – et samlingspunkt for
virksomheder der leverer til elbilmarkedet

Bråskovgård Efterskole – udstyr til Supernørd linjen

AC-Sun ApS – et airconditioning anlæg
baseret på solvarme

Torstedskolen – udstyr der udvikler den
eksperimenterende undervisning

Prøv1elbil – familier tester elbilen i hverdagen
og virksomheder afprøver prototyper

Stenderup skole – Lego Duplo Teknikudstyr til 1. og 2. klasse

Forskning og
udviklingsprojekter
VIA Geoteknik – gennemførelse af lodrette
jordvarmeboringer på VIA
TI-VIA Varmepumper – forsknings- og
udviklingsprojekt til at udvikle integrationen
mellem varmepumper og lodrette jordvarmeboringer
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Uddannelse og erhvervskonsortium – initiativ til at styrke samspillet mellem uddannelse og erhvervsliv

Skolen i Midten – it ind i den naturfaglige
undervisning
Matematik Hedensted – matematik på
internettet og ny japansk inspireret undervisningsmetode

Højvangskolen – alle elever i en klasse fik
en computer til et forsøg med it i undervisningen
Stensballeskolen – dataopsamlingsudstyr
til naturfagsundervisningen
Engum Skole – udstyr til at måle nedbør til
3. klasse
Hedensted Kommune – alle elever fik en
computer til et forsøg med at udvikle matematikundervisningen på Glud skole

Lego Education – 17 skoler modtog Lego
Education undervisningssæt og lærerne deltager i faglige netværk
Lego Education step 2 – en fortsættelse og
videreudvikling af Lego Education projektet
Naturfagene Ud Af Boksen – en konference hvor lærere blev inspireret til eksperimenterende undervisning og fik netværk på
tværs af skoler og niveauer
Mobil lab – et mobilt laboratorium med
nyeste udstyr inden for datalogging kører
rundt mellem områdets skoler

Langmarkskolen – udstyr til læringsmiljø
med temaet klima og energi og deltagelse
ved det internationale naturfagstræf

Legater og netværk – 16 legater til studenter med særligt talent og fremtidigt
netværk for studenterne

Teknik og Miljø, Horsens Kommune –
undervisningsforløb og materiale om klima
til 4.-6. klasse

Sport og kultur

Rødkilde Gymnasium – udstyr og håndholdte computere til Science undervisningen
Teknisk Messe for Young Enterprise –
konkurrence for 350 unge iværksættere i
Vitus Bering Innovation Park

Østjysk Klatreklub – ny klatrevæg til klubben
Horsens Shotokan Karate – nye kampmåtter og træningsudstyr
Håndboldklubben Østjylland – ny hjemmeside

Science Medieformidling – en klimaavis
lavet af elever i Horsens Kommune

VIA Innovationsuge – studerende udtænkte
løsninger på virksomheders problemstillinger

Hedensted Folkeoplysningsudvalg – et
løft i niveauet på Lederakademiet

Dagnæsskolen/VIA – studerende ved VIA
gennemfører og udvikler naturfagsundervisningen på Dagnæsskolen

Horsens Gymnasium – forløb for særlig
talentklasse på gymnasiet for dygtige 9.
klasses elever

Elmuseet, Økolariet og Danmarks Industrimuseum – klimaudstilling og transport
til museerne for skoler

Horsens Taekwondo klub - nye træningsmåtter

Skærven – nye stier og legeplads på
området nord for Løsning

Team Horsens – sponsorater til eliteidrætten

Palsgaard Sommerspil – ny lys- og lydvogn

Horsens Musikskole - en Klaverfestival
og konkurrence for børn og unge

Break Point – udvikling af erhvervslivet i
Horsens og Hedensted kommuner

Holmboe Festival – klassisk musikfestival
i Horsens

Tour de Paris – Kaj Møllers cykeltur til
Paris

Hedensted Bridgeklub – 140 spillere
dystede i venskabsturnering

Engum – ny multibane ved skolen til
boldspil og gymnastik

Horsens Musikselskab – arrangementer for unge med interesse for klassisk
musik

Linedanceforeningen Fjorddanserne
– mobilt musikanlæg til foreningen

AC Horsens Ungdom – træneruddannelse og spillertøj
Elektrorum – mulighed for at udvikle
musik på nettet
Hedensted Kommune og Atletica Tri
– motionsløbet Juelsminde Run og DM i
triathlon
Horsens Svømmeklub – kursus for
svømmeinstruktører og nyt udstyr
Juelsminde Pigegarde – to nye instrumenter
Horsens Håndboldklub – talentudvikling
og aktiviteter for udvikling af trænerne
Krimimesse 2009 – udenlandske forfattere til årets Krimimesse
Horsens Klosterkirke – opførelse af
Mendelssohns stykker
Klimafestival09 – lokal festival med arrangementer for børn og voksne om klima
Kultuhverv – kunstnere og virksomheder
samarbejder om udvikling
Atletica Tri Horsens – løbet 2412 Run
med indsamling til Broen i Horsens
Hedensted Bridgeklub – nyt udstyr til at
styre resultaterne

Sportssammenslutningen Skjold – mulighed for mere træning vha. nyt lysanlæg
Sportscollege Horsens – testudstyr til
elever på Sportscollege Horsens og Eliteklasserne på Langmarkskolen
Stensballegaard Golf – ny undervisning
for medlemmer fra 5-18 år
Bjerre Lokalråd – ny mountainbike bane
i Bjerre Skov
Ørum-Daugaard Multicenter – 24 timers spinningevent med klimaet i fokus
Horsens & Friends – events, kultur- og
filmbegivenheder for borgere i Horsens og
omegn
Erhvervsklubben Horsens Kunstmuseum – opbakning til at løfte byens
kunstmuseum

Apotekergården – gratis musikoplevelser
Need2Beat – udvikling af musik i Kina
Ceres Center – hospitalsklovne til demensafdelingen
Horsens Orienteringsklub – tre gratis
orienteringsløb i Horsens grønne områder
Horsens Soroptimistklub – klimaaktivitetsdag ved Rådhuset
Juelsminde Golfklub – erindringsgave fra
juniorlejren

Antal investeringer i 2009
• 5 erhvervsinvesteringer
disponeret for i alt: 10,9 mio. kr.
• 4 forsknings- og udviklingsprojekter
i alt: 4,1 mio. kr.
• 22 uddannelsesinvesteringer
i alt: 6,9 mio. kr.
• 45 sport og kultur
i alt: 3,2 mio. kr.

Sådan søger du Energi Horsens
Vi er altid på udkig efter nye ideer til
projekter vi kan investere i. På vores
hjemmeside www.energihorsens.dk
kan du læse mere om, hvordan du søger. Her finder du også de forskellige
ansøgningsskemaer, du skal udfylde
– hvad enten du søger en investering
til et erhvervsprojekt, uddannelse,
forskning og udvikling eller sport og
kultur.

VIA, EcozOOm konference – international konference om bæredygtigt byggeri
Idédysten – stor konkurrence om de
gode ideer
Digital kunst – digital udsmykning af
Vitus Bering Innovation Park

25

Energi Horsens organisation
Repræsentantskabet
Energi Horsens er organiseret som
en demokratisk forening. Den
øverste myndighed er repræsen
tantskabet, som er valgt ind af
medlemmerne i det geografiske område, som Energi Horsens dækker.
Det er området mellem Horsens,
Vejle og Juelsminde. Medlemmer er
alle med en elmåler i området.
Repræsentantskabet har valgt en
bestyrelse. Bestyrelsen har den
endelige beslutningskompetence,
og den daglige ledelse varetages af
Energi Horsens direktør.
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Aage Jensen
VVS-installatør

Aage Kristensen
Landmand

Agner Holmbjerg
Civilingeniør

Alexander Holst
Cand.scient.soc.

Anders Buhl Jensen Arild Pedersen
Direktør
Direktør

Arne Gundel
Maskinmester

Assia Zouauoi
Systemudvikler

Birger Hansen
Produktionschef

Carsten Schrøder
Ingeniør,
best. medlem

Dan Michaelsen
Danni Petersen
Systemkonstruktør Mestersvend

Ebbe Lohmann
Madsen
Elektroingeniør

Elin Steen
Bankrådgiver

Erik Christiansen
Driftschef

Erik Laursen
Gårdejer

Finn Damgaard
Malermester

Finn Rohdemeier
Direktør

Gunnar Hansen
Systemkonstruktør

Gunnar Jensen
Gårdejer

Hans P. Hansen
Filialchef

Henning
Christensen
EDB-assistent

Henning Thorøe
Læge

Inge Lise Stenkær Jens Bak Andersen Jens Frederiksen
Fuldmægtig
Lærer
Gårdejer

Jens Kvorning
Aut. installatør

John Majlund
Direktør

Jørn Blume Schmidt
Uddeler

Karin Woetmann
Jensen
Ingeniør

Kathrine Pedersen Lis Emborg
Studerende
Overlærer,
best. medlem

Lone Bach
Sygeplejerske

Marianne Kjerkegaard Kristensen
Regnskabschef

Nicolai Værebro
Direktør,
best. medlem

Carl Jessen
Ole Kramer
Ejendomsmægler, Driftschef
best. medlem

Erik Jensen
Tømrermester

Michael Richter
Direktør

Mogens Vinter
Poulsen
Autoforhandler

Carsten J.
Christensen
Eksportchef

Peder Damgaard
Sørensen
Gårdejer

Per Lykke Jensen
Direktør

Gert Fruelund
Murer

Peter S. Sørensen
Adm. direktør,
næstformand

Poul E. Rasmussen Poul Thomsen
BoligforeningsMiljøchef
formand

Jørgen Brønd
Cand.agro

Søren Høeg
Gårdejer

Søren P. Hansen
Direktør

Ove Juul
Konsulent

Ulrik Kragh
Ingeniør,
best. formand

Vagn Bøgely
Beredskabsmester

Per Madsen
Tømrer

Søren S. Agner
Virk. konsulent,
best. medlem

Observatører

Bestyrelse

Medarbejdere

Georg E. Hedager
Lærer

Allan Petersen
Kommunalt udpeget

Ulrik Kragh
Ingeniør,
best. formand

Peter S. Sørensen
Adm. direktør,
næstformand

Mogens Vig Pedersen
Adm. direktør

Berit Lehmann
Kristiansen
Adm. koordinator

Jytte Holm
Byrådsmedlem

Anders Sørensen
Kommunalt udpeget

Carsten Schrøder
Ingeniør,
best. medlem

Lis Emborg
Overlærer,
best. medlem

Anita Bennekou
Jessen
Controller

Hans Jørn Hansen
Uddannelseschef

Ole Tinbæk
Kristensen
Elektriker

Helle Frost
Kommunalt udpeget

Nicolai Værebro
Direktør,
best. medlem

Ole Kramer
Ejendomsmægler,
best. medlem

Ane Søby Eskildsen
Kommunikationschef

Karsten Lumbye
Jensen
Innovationschef

Søren Sørensen
Adm. direktør NRGi

Søren S. Agner
Jørn Blume Schmidt
Virk. konsulent,
Uddeler.
best. medlem.
Udtrådt pr. 1. marts
Indtrådt pr. 1. marts

Mikael Boye Enig
Business Analyst

Søren Munk
Forretningsudvikler
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Fakta om Energi Horsens
Energi Horsens
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaardsvej 4
8700 Horsens
Telefon:
70 26 37 48
Hjemmeside: www.energihorsens.dk
E-mail:
kontakt@energihorsens.dk
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

31 10 38 43
1. januar 2008
Horsens
1. januar - 31. december

Revision
KPMG
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25
Postboks 330
8100 Århus C

Advokat
Lett Advokatfirma
Jernbanegade 31
6000 Kolding

Bank
Sydbank A/S
Søndergade 18-20
8700 Horsens

Bestyrelse / best. hverv
Ulrik Kragh, bestyrelsesformand
Energi Horsens Net Holding A/S, formand
DONG Energy Power Holding A/S
NRGi amba, formand
NRGi administration A/S, formand
NRGi Net A/S, formand
NRGi Lokalvarme A/S, formand
NRGi Fibernet A/S
Dansk Energi, rep. medlem
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Folk & Forsvar
Atlantsammenslutningen, rep. medlem
Horsens Byråd
Økonomiudvalget
Bæredygtighedsudvalget, næstformand
Horsens Vand A/S, formand
Beskæftigelsesudvalget
Horsens Statsskole
Smidstrup fonden

Lis Emborg
NRGi amba
LOCKON
HOFV

Peter Sven Sørensen, næstformand
Familien Hede Nielsens Fond
NRGi amba
Technical Traffic Solutions A/S
NHN Invest Horsens A/S
Kirkholm Invest A/S
Helge Frandsen A/S
Schou Sørensen Holding ApS
Sportscollege Horsens
Sportsrideklubben Skovly

Ole Kramer
NRGi amba
NRGi Kapitalforvaltning
NRGi Rådgivning
Ejerforeningen Borgergade

Carsten Schrøder
NRGi amba
NRGi Net A/S
NRGi Lokalvarme A/S
Veksø A/S
Dagnæs Bække lund Varmeværk a.m.b.a.
Oluf Jørgensen A/S
ConSize ApS
Ejendomsselskabet af 02.01.2001 ApS
ProjektHOTEL ApS

Nicolai Værebro
NRGi amba
NRGi Fibernet A/S
Wupti.com

Søren Seindal Agner
SAT training, formand
Kirstine Seligmanns skole, formand
Grundejerforeningen Rørkærvej sydøst

Direktion / best. hverv
Mogens Vig Pedersen, adm. direktør
Energi Horsens Net Holding A/S
Vitus Bering Innovation Park
AC-Sun ApS
Eliteidrætsrådet
Klimarådet
Bright Ignite A/S

Resultatopgørelse

Hoved- og nøgletal for koncernen

Energi Horsens koncern
mio. kr.
Hovedtal
Resultat af primær drift
Resultat af finansielle poster
Årets resultat

Materielle anlægsaktiver*
Balancesum
Egenkapital
Pengestrøm fra driftsaktiviteten
Pengestrøm til investeringsaktiviteten
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten
Pengestrøm i alt
Nøgletal
Likviditetsgrad
Egenkapitalandel (soliditet)
Egenkapitalforrentning
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

2009

2008

-10
44

-8
18

33

10

45.658
1.518
515

10.689
1.477
497

1
5
-35
0
6

-6
6
11
46
46

5,4 %
34,0 %
6,6 %

5,2 %
33,6 %
1,9 %

7

2

tkr.

2009

2008

325

0

325
-6.433
-230
-4.272

0
-3.968
0
-4.302

-10.610

-8.270

Øvrige omkostninger
-286
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter skat
0
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat
-884
Finansielle indtægter
84.191
Finansielle omkostninger
-39.441

0
0
0
65.074
-46.721

Resultat før skat
Skat af årets resultat

32.970
204

10.083
-389

Årets resultat

33.174

9.694

Resultatdisponering
Almene investeringer:
Tilbageførte bevillinger
Erhvervsprojekter
Uddannelse og læring
Kultur og sport
Lokal eksponering

-351
726
10.940
3.231
122

0
1.825
1.957
1.159
90

Overført resultat
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

14.668
18.506
0

5.031
4.663
0

Årets resultat

33.174

9.694

Nettoomsætning

*Fortrinsvis Vitus Bering Innovation Park

Nøgletal er som udgangspunkt beregnet i overensstemmelse med Den Danske
Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2005”. Som følge af Energi
Horsens særlige strategiske grundlag er det ikke fundet relevant at beregne alle
”normale” nøgletal som f.eks. overskudsgrad, afkastkrav m.v. Der skal henvises til
definitioner og begreber i anvendt regnskabspraksis.

Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger
Resultat af primær drift
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Segmentopdeling på
forretningsområder for koncernen

Læs mere i Energi
Horsens årsrapport 2009
Er du interesseret i at læse detaljerne bag disse nøgletal, ledelsespåtegning og revisors påtegning,
kan du finde dem i Energi Horsens
årsrapport 2009. Den kan du finde
på www.energihorsens.dk eller få
den tilsendt ved at sende en mail til
kontakt@energihorsens.dk.
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		 PorteføljeRådgivning forvaltning

Almene
investeringer

tkr.
2009
2009
2009
				
Nettoomsætning
325
0
0

Erhvervsinvesteringer

Koncern i alt

2009

2009

0

325

Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Andre driftsudgifter

325
-381
-5
-253

0
-515
-156
-342

0
-3.019
-38
-2.005

0
-2.518
-31
-1.672

325
-6.433
-230
-4.272

Resultat af primær drift
Øvrige omkostninger
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-314
0
0
0
0

-1.013
-286
0
84.191
-39.441

-5.062
0
0
0
0

-4.221
0
-884
0
0

-10.610
-286
-884
84.191
-39.441

Resultat før skat
Skat af årets resultat

-314
0

43.451
204

-5.062
0

-5.105
0

32.970
204

Årets resultat

-314

43.655

-5.062

-5.105

33.174

Energi Horsens koncern
Energi Horsens koncerndiagram viser kapitalandele i datterselskaber og i associerede virksomheder.

Medlemmer i
Energi Horsens

Repræsentantskabet

Energi Horsens
koncernen
100 %

Bright Ignite

Energi Horsens
Net Holding A/S
100 %

Bright Ignite A/S
100 %

Dong Energy A/S
4,3 %

ScreenTicket ApS
22,1 %

ECOmove ApS
29,0 %

AC-Sun ApS
22,5 %

Tryk: Datagraf
Layout: Annette Windfeld, Gigraf

Udover de viste ejerandele er Energi Horsens medlem af ejerforeningen Vitus Bering Innovation Park.

Foto: Svend Pedersen, 727 Photo ApS m.fl.
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Energi Horsens
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens
Tlf. +45 70 26 37 48
www.energihorsens.dk
kontakt@energihorsens.dk

