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Koncerndiagram for Energi Horsens Fonden
Energi Horsens Fondens koncerndiagram viser kapitalandele i datterselskaber og i associerede virksomheder.
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I Energi Horsens Fonden investerer vi i innova
tive projekter, virksomheder og iværksættere
inden for energi og kommunikationsteknologi.
Det gør vi med henblik på at skabe vækst og
fremtidige arbejdspladser inden for virksom
heder med stort vækstpotentiale og med et
konstant fokus på at udvikle området imellem
Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.
Vores vision er at blive Danmarks stærkeste kom
petencecenter inden for de nævnte områder.

Energi Horsens Fonden
100 %

Vores historie
Foreningen Energi Horsens blev stiftet den
1. januar 2008 som et resultat af fusionen
imellem det tidligere energiselskab Energi
Horsens og NRGi i Århus.
På fusionstidspunktet havde energiselskabet
Energi Horsens en merværdi i forhold til det
gamle NRGi. Derfor besluttede repræsentant
skabet i Energi Horsens at placere merværdien i
en fond til gavn for lokalområdet og med fokus
på at udvikle nye løsninger inden for energi og
kommunikationsteknologi.
I denne beretning kan du læse om Energi Hor
sens Fondens investeringer, projekter og initia
tiver og de resultater, vi har skabt i 2010 – det
tredje år i vores historie.

Bright Ignite

Bright Ignite A/S
100 %
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ECOmove ApS
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AC-Sun ApS
22 %

ECtunes
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Efter balancedagen er der desuden blevet investeret i Munin Spot Technology.
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Vores forretningsområder
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I Energi Horsens Fonden har vi en række forretningsområder, som vi gerne vil invitere
alle interesserede samarbejdspartnere, virksomheder og iværksættere til at gøre brug af:
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• Erhvervsinvesteringer – søg om investeringsmidler hos os! Vi har kapitalen,
hvis du er iværksætter eller virksomhed,
og der er vækstpotentiale i din forretningsplan inden for energi og kommunikationsteknologi.
• Knudepunkter – få adgang til vores
netværk og viden om erhvervsmuligheder inden for eksempelvis elbiler.
• Brobygning imellem erhverv og uddannelse – deltag i projekter og aktiviteter, hvor vi bringer uddannelse og
erhvervsliv tættere på hinanden med
henblik på videndeling og sikring af
fremtidig arbejdskraft inden for de tek
niske og naturvidenskabelige fag.

• Forsknings- og udviklingsprojekter
– deltag f.eks. som partner i et af vores
forsknings- og udviklingsprojekter. Vi har
projekter inden for geotermiske jordvarmeboringer og elbiler. Inden for elbiler
kan du f.eks. også få testet et nyt produkt eller en ny teknologi.

Vores kompetencer
I Energi Horsens Fonden er vi en organisation med en række forskellige kompetencer inden for forskning og udvikling,
projektledelse, investeringer, innovation,
uddannelse, økonomi, administration og
kommunikation.

• Serviceselskab – du kan også gøre brug
af vores service- og rådgivningsydelser
inden for f.eks. projektansøgninger i forhold til EU-midler, styring af forsknings- 
og udviklingsprojekter og økonomi. Vi
tilbyder attraktive løsninger til nyetablerede virksomheder og iværksættere.

Med henblik på at udvikle vores lokalområde er vi konstant på udkig efter innovative virksomheder, iværksættere og projekter, hvor en god idé skal omsættes til virkelighed – og hvor vi har en rolle at spille.
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Derudover bevilliger vi også midler til lokale
sports-, kultur- og uddannelsesprojekter.

30 Segmentopdeling på forretnings		
		 områder for koncernen

Kontakt os i Energi Horsens Fonden!  

31 Koncerndiagram for
		 Energi Horsens Fonden
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Interview med
administrerende direktør
Mogens Vig Pedersen
og bestyrelsesformand
Ulrik Kragh

Energi Horsens Fonden:
Klar til det næste strategiske ryk
I Energi Horsens Fonden har vi brugt 2010 på at konsolidere virksomheden og lægge fundamentet til det
næste strategiske ryk. Visionen for Energi Horsens Fonden er dog fortsat den samme: Vi arbejder på at
blive det stærkeste kompetencecenter inden for energi, kommunikationsteknologi og teknikken dertil.

Hovedtrækkene
i strategi 2013:

har set dagens lys, og i løbet af de næste
tre år vil de nye planer blive realiseret.

• Flere erhvervsinvesteringer
• Etablering af flere knudepunkter
som Bright Ignite A/S
• Brobygning imellem erhverv og
uddannelse
• Flere forsknings- og udviklings
projekter
• Etablering af serviceselskab

”Før 2010 arbejdede vi på at etablere os
og få gang i arbejdet. I det seneste år har
vi haft fokus på at konsolidere det, der allerede var skabt. Vi har holdt kadencen med
investeringer, og samtidig har vi udarbejdet
en ny forretningsstrategi med retning mod
2013”, siger Mogens Vig Pedersen.

”I Energi Horsens Fonden har vi brugt 2010 på at konsolidere vores virksomhed og lægge kimen
til det næste strategiske ryk”, siger bestyrelsesformand Ulrik Kragh og administrerende direktør
Mogens Vig Pedersen.

Når administrerende direktør Mogens Vig
Pedersen og bestyrelsesformand Ulrik
Kragh åbner døren ud til tagterrassen på
Vitus Bering Innovation Park, så har de
udsigt over det meste af Horsens’ by og
fjord. Heroppe på taget af den seks etagers høje bygning er udsynet stort, og der
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er højt til loftet. Det er kort sagt det perfekte sted at lade sig inspirere og tænke
nye tanker.
Og nye tanker er præcist, hvad der er blevet tænkt i udviklingsparken på Chr. M.
Østergaardsvej, hvor Energi Horsens Fonden holder til. En ny forretningsstrategi

Det samme fundament
Men selv om strategien er ny, er den samtidig dybt forankret i det fundament, som
Energi Horsens Fonden bygger på. Derfor foretrækker bestyrelsesformand Ulrik
Kragh også at tale om det næste strate
giske ryk frem for en ny strategi.
”Vi er tro mod vores rødder og det formål,
der oprindeligt blev stillet op for Energi
Horsens Fonden. Vi har blot taget et yderligere skridt i retning af at realisere visionen”, siger Ulrik Kragh.
”Spydspidserne i strategi 2013 er valgt
ud med omhu – og de bygger alle videre

på det erhvervs- og uddannelsesmæssige
fundament, som allerede findes i vores
område”, siger Ulrik Kragh og hentyder
til den store erhvervs- og kompetenceundersøgelse, Energi Horsens Fonden fik
udformet blandt lokalområdets virksomheder og institutioner. Undersøgelsen viste
et stort vækstpotentiale inden for elbiler,
informations- og kommunikationsteknologi, geotermisk energi, energi og byggeri og vedvarende energi. Derfor er det
præcis disse fagområder, Energi Horsens
Fonden satser på – nu og i fremtiden.

turvidenskabelige og tekniske fag. Det har
vi gjort med henblik på at sikre fremtidens
arbejdskraft inden for fagene.  Vi har bl.a.
efteruddannet skolelærerne med ’Ud af
Boksen’-konferencerne, og vi har støttet
First LEGO League, så lokale skoleelever
kunne deltage i den verdensomspændende konkurrence. Her så vi gløden i øjnene
på eleverne, og det var meget værd”,
understreger Ulrik Kragh.

Nu gælder det 2011, og med strategi
2013 er banen kridtet op.

Vores kriterier for
at vurdere en ansøgning

”Vi ser frem til nye og spændende investeringer og hører gerne fra alle med noget på hjerte inden for uddannelse, iværksætteri og innovation”, slutter Mogens Vig
Pedersen og Ulrik Kragh.

Når vi modtager en ansøgning
om en erhvervsinvestering, skal
følgende være opfyldt:

Højdepunkter fra 2010
Når direktøren og bestyrelsesformanden
ser tilbage på 2010, så husker de begge
en række afgørende højdepunkter.
”Når vi investerer i en virksomhed, er det
ofte kulminationen på flere måneders arbejde. Derfor er det også noget særligt
hver eneste gang”, fortæller Mogens Vig
Pedersen og fortsætter:

• Produktet/ydelsen skal involvere
en nyskabelse inden for energi og/
eller kommunikationsteknologi.
• Produktet/ydelsen skal skabe
vækst, viden og arbejdspladser i
området imellem Horsens, Juelsminde, Hedensted og Vejle.
• Vores investering skal kunne give
et attraktivt, økonomisk afkast.
• Der skal være et kompetent team,
der har en stærk vilje til at gennemføre planen.

Udviklingen i antallet af
modtagne erhvervsansøgninger
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”Når vi investerer, afleverer vi jo langtfra bare
nogle penge. Vi er i tæt dialog med iværksætterne, og vi bruger vores netværk og
kompetencer til aktivt at hjælpe iværksætteren godt i gang”, siger Mogens Vig Pedersen.
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For bestyrelsesformanden står erhvervsinvesteringerne også stærkest i hukommelsen for 2010. Men Ulrik Kragh husker
også tilbage på en særlig oplevelse med
lokalområdets skoleelever.
”I Energi Horsens Fonden har vi støttet op
om uddannelsesområdet inden for de na-
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Matrixen viser, hvordan Energi Horsens Fonden kombinerer fagområder og metoder. Fagområderne
er valgt ud på baggrund af den erhvervs- og kompetenceanalyse, som Energi Horsens Fonden har
fået udarbejdet blandt 500 af områdets virksomheder og institutioner.
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Erhvervsinvesteringer

En ny erhvervsinvestering bekræftes med et håndtryk. Det er Ulrik Kragh, bestyrelsesformand
i Energi Horsens Fonden, til venstre, og Orla Møller Petersen, direktør i Munin Spot Technology til højre.

6

Ny teknologi skal gøre livet
svært for indbrudstyve
Energi Horsens Fonden investerer fem mio. kr. i Munin Spot Technology. Iværksættervirksomheden har
udviklet en ny og banebrydende teknologi til præcist og hurtigt at lokalisere forsvundne genstande.
Teknologien kan få en stor præventiv effekt i forhold til tyveri, eftersom den kan camoufleres i de
genstande, man ønsker at sikre.

Mange virksomheder, museer og privat
personer har investeret i genstande, som
vi og vores forsikringsselskab har brug
for at få tilbage, hvis de bliver stjålet. Det
gælder typisk elektronik, kunst og dyre
designermøbler.
Med den nye sporingsteknologi fra Munin
Spot Technology sættes nye standarder
for, hvor hurtigt og præcist sådan en vær
digenstand kan findes frem igen. Samtidig
vil indbrudstyve fremover ikke kunne vide
sig sikre i forhold til, om en værdigenstand
er sikret eller ej. Den nye teknologi kan
nemlig skjules indeni genstanden.
”Vi ser et enormt marked for den nye
teknologi blandt privatpersoner, virksom
heder og forsikringsselskaber, der har en
stor økonomisk interesse i både at fore
bygge tyverier og i at genfinde stjålne
effekter. I dag er det kun ca. 10 % af alt
tyvegods, som kommer retur til bruge
ren, men det vil den nye sporingstekno
logi kunne rette op på”, forklarer Bjørn
Bagge, direktør i Munin Spot Techno
logy.

Teknologiens fordele
Den nye sporingsteknologi består af en
chip (som placeres i en værdigenstand),
en positioneringsserver og en scanner.
Løsningen er ikke så dyr og så strømkræ
vende som andre løsninger på markedet,
bl.a. fordi den er baseret på GSM lokalise
ringsteknologier.
I øjeblikket er chippens batterilevetid på op
til fem år, men Munin Spot Technology ar
bejder på at gøre levetiden endnu længere.
Chippen har flere forskellige indbyggede
lokaliseringsteknologier, som gør, at den
kan genfindes med stor nøjagtighed – også
på steder, hvor der ikke er GPS dækning i
f.eks. lagerhaller og kældre. Fysisk er chip-

Stjålne varer

pen kun på størrelse med en tændstikæske
og kan tilpasses forskellige behov.

Potentialet i investeringen
Energi Horsens Fonden har valgt at investe
re i Munin Spot Technology, fordi teknolo
gien er banebrydende på sit felt og rum
mer potentialet til en god forretning.
Investeringen ligger samtidig inden for et af
Energi Horsens Fondens helt centrale ind
satsområder, nemlig at vi vil skabe vækst i
vores område gennem innovative løsninger
inden for kommunikationsteknologi. Med
investeringen i Munin Spot Technology har
Energi Horsens Fonden gennemført tre er
hvervsinvesteringer inden for informationsog kommunikationsteknologi.

Munin Spot Technology
Munin Spot
Software

Chip
Bruger af softvaren er
virksomheder, institutioner,
forhandlere og kunder

Vægter eller politi

Sådan fungerer teknologien
Der placeres en chip i den værdigenstand, man ønsker at sikre. I tilfælde
af tyveri sættes chippen til at sende
GSM informationer til en positioneringsserver, som beregner chippens
placering inden for en nøjagtighed
af 200-500 meter. Vagter og politi
kan herefter bruge en specialudviklet
scanner til at genfinde genstanden
med ned til 3-5 meters præcision.

Om Munin Spot Technology
Munin Spot Technology ApS blev
etableret i 2011 og har kontor i VBI
Park i Horsens.

Målet med erhvervsinvesteringer
Energi Horsens Fonden investerer i
innovative virksomheder, iværksættere og projekter inden for energi og
kommunikationsteknologi.
Investeringerne grupperer sig primært
inden for fem indsatsområder (omtalt
side 2 og 3).
Områderne er blevet udpeget som
særlig vækstpotentielle i en erhvervsanalyse, som Energi Horsens Fonden
har fået udarbejdet for lokalområdet.
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Erhvervsinvesteringer

Bag Klimabevidst.dk står initiativtagerne Morten Nissen Nielsen (forrest) og Thomas Mikkelsen (til højre).
Til venstre ses bestyrelsesformand i Energi Horsens Fonden, Ulrik Kragh.
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Klimabevidst.dk – en onlineguide
til grønne besparelser
Med lanceringen af onlineguiden Klimabevidst.dk har danske virksomheder og institutioner fået hjælp
til at gennemføre klimavenlige tiltag, der samtidig kan styrke økonomien. Energi Horsens Fonden har
investeret i Klimabevidst.dk.

Mange grønne investeringer kan hurtigt
tjene sig ind igen. Det viser flere undersøgelser, ligesom en mere miljøvenlig adfærd
kan føre til store besparelser.
Det er baggrunden for, at iværksættervirk
somheden Klimabevidst.dk ApS satte sig
for at udvikle en onlineguide målrettet
mindre og store virksomheder. Guiden gik
i luften i oktober 2010, og siden har flere
og flere virksomheder benyttet sig af guiden med gode resultater.
”Typisk kan selv helt små virksomheder
– uden brug af megen tid – spare fra
30.000 kr. og opefter årligt ved at bruge
systemet. Beløbet strækker sig helt op
til 200.000 kr., som store virksomheder
har kunnet spare”, fortæller initiativtager Morten Nissen Nielsen.
Klimabevidst.dk samarbejder med flere
hundrede virksomheder omkring onlineværktøjet, herunder blandt andre Danfoss,
PFA Pension og flere kommuner. Virksomheden lavede et mindre overskud i første
regnskabsår.

Ny medejer – styrket forretning
I kølvandet på lanceringen i oktober meldte yderligere en interesseret investor sig
på banen, og derfor videresolgte Energi
Horsens Fonden en del af Klimabevidst.dk.
Den nye medejer, Syd Energi, kan hjælpe
udbredelsen af Klimabevidst.dk yderligere
på vej og er således en stor styrkelse af
selskabet.
Energi Horsens Fonden investerede oprindeligt i Klimabevidst.dk, fordi onlineguiden er en ny og let vej til at hjælpe
virksomheder i området med at spare på
energien. Samtidig matcher initiativet et
af Energi Horsens Fondens indsatsområder, nemlig at skabe vækst gennem innovative løsninger inden for kommunikationsteknologi.
Alle danske virksomheder kan i princippet have glæde af Klimabevidst.dk. Dog
henvender guiden sig primært til virksomheder, som endnu ikke har opbygget egen ekspertise inden for klimaarbejdet.

Systemets anvendelighed
Klimabevidst.dk er en onlineguide,
som er gratis at bruge. Guiden er
den direkte vej til grønne besparelser og eventuelt også øget systematik i virksomhedernes klimaarbejde.
Brugere af systemet kan – der, hvor
det er muligt – se den anslåede
CO2-gevinst.

Om Klimabevidst.dk
Klimabevidst.dk ApS blev etableret i
2010. Virksomheden har kontor i Vitus Bering Innovation Park i Horsens.
Energi Horsens Fonden investerede
1,5 mio. kr. i Klimabevidst.dk.

Investeringer inden for IKT
Energi Horsens Fonden har gennemført tre erhvervsinvesteringer inden
for informations- og kommunikationsteknologi:
• I virksomheden ScreenTicket, der
udvikler billetter og kuponer til
mobiltelefoner
• I virksomheden Munin Spot Technology, som har udviklet en ny teknologi til målrettet og nøjagtig sporing af bortkomne produkter/varer
• I Klimabevidst.dk.
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Erhvervsinvesteringer

Jesper Boie Rasmussen og Thomas Gadegaard udgør tilsammen iværksættervirksomheden ECTunes,
som udvikler intelligent lyd til fremtidens el- og hybriddrevne biler.
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Intelligent lyd gør
elbiler mere trafiksikre
Lyd på el- og hybridbiler er meget mere end motorstøj og advarselshorn. Intelligent lyd følger bilens
retning, hastighed og acceleration samtidig med, at den øger sikkerheden i trafikken. Energi Horsens
Fonden har investeret i iværksættervirksomheden ECTunes, som står bag et intelligent lydsystem til
fremtidens el- og hybriddrevne køretøjer.

Bløde trafikanter som cyklister og fodgængere kan have svært ved at høre de støjsvage el- og hybridbiler komme kørende
– især i den tætte bytrafik. Men ECTunes
har udviklet et nyt og banebrydende lydsystem, der fastholder den støjsvage bil
samtidig med, at trafiksikkerheden øges.
Det sker i kraft af lyde, som sendes hen,
hvor behovet er.
”I vores system har vi kombineret lyd- og
bilteknologi på en ny og innovativ måde.
Resultatet er en teknologi, der tolker input fra elbilen og omsætter den til lyd dér,
hvor behovet er. Hvis bilen kører fremad,
sendes lyden kun fremad, så cyklister
forude advares om, at der kommer et køretøj. Til gengæld slipper fodgængere på
fortovet for unødig støj”, fortæller direktør
Jesper Boie Rasmussen fra ECTunes.

Stort potentiale
Den nye teknologi rummer et stort fremtidspotentiale i takt med, at el- og hybridbiler
vinder frem. Dertil kommer, at lande som
USA og Japan indfører lovgivning på området
– og at flere lande forventes at følge med.

”Vores system kan tilpasses alle el- og hybriddrevne køretøjer, hvad enten der er tale
om personbiler til privatforbrug eller f.eks.
trucks, som primært bruges i erhvervsøjemed. Det afgørende er, at lydene tilpasses brugssituationen og giver trafikanterne
tryghed”, fortæller Jesper Boie Rasmussen.

Fra prototype til færdigt produkt
ECTunes sælger i dag prototyper af de
avancerede, udvendige lydsystemer, og i
2011 vil et færdigudviklet produkt være klar
til salg. En virksomhed som Hydro Aluminium A/S har allerede investeret i 10 eksemplarer af ECTunes’ lydsystem – på baggrund
af en tre måneder lang testperiode. Hydro
Aluminium benytter sig af eldrevne gaffeltrucks i deres produktionshaller.
En prototype på det intelligente lydsystem
er også testet af på en af elbilerne fra det
store projekt Prøv1elbil, som Energi Horsens
Fonden står bag i samarbejde med Teknologisk Institut, NRGi, Hedensted og Horsens
Kommuner, Region Midt og Energistyrelsen.
Her melder testfamilierne tilbage, at lyd på
elbiler giver større sikkerhed og tryghed.

Energi Horsens Fonden har gennemført
en række investeringer inden for elbiler,
og investeringen i ECTunes og den nye
lydteknologi er derfor et naturligt skridt i
retning af at skabe yderligere vækst inden
for området.

Sådan fungerer systemet:
Systemet fra ECTunes tolker input
fra elbilen og omsætter dem til ”intelligent” lyd. Lyden kommer ud af
specialdesignede højtalere, som placeres udvendig på køretøjet, og som
fungerer individuelt.

Om ECTunes:
ECTunes er en dansk iværksætter
virksomhed, etableret i 2010. Virksomheden har kontor i Vitus Bering
Innovation Park i Horsens. Energi
Horsens Fondens investering i ECTunes
er på 2.9 mio. kr.

Investeringer inden for elbiler:
Energi Horsens Fonden har foruden
ECTunes gennemført en række investeringer inden for elbilområdet:
• Virksomheden ECOmove, der udvikler en ny og innovativ elbil
• Knudepunktet Bright Ignite
– hotspot inden for elbiler
• Prøv1elbil – Danmarks første demonstrationsprojekt af elbiler
Målet for Energi Horsens Fonden er
at gøre området imellem Hedensted,
Juelsminde, Horsens og Vejle førende
inden for elbiler.
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Erhvervsinvesteringer

ECOmoves første prototype af deres nye og innovative elbil QBEAK blev præsenteret i 2010.
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Milepæle for vores
porteføljevirksomheder
Energi Horsens Fonden gennemførte tre nye erhvervsinvesteringer i 2010, og samtidig nåede
vores associerede selskaber en række skelsættende milepæle. Her følger en opdatering på
tidligere investeringer.

ECOmove: Den brugertilpassede elbil
ECOmove ApS kunne i september 2010
fremvise premiere-modellen af deres nye
og innovative elbil QBEAK. Det skete ved
en stor erhvervskonference hos LRØ i Horsens, hvor klimakommissær Connie Hedegaard og direktør for ECOmove, Mogens
Løkke, løftede sløret for den nye elbil.
Den nye elbil udmærker sig ved at være
både innovativ og energirigtig i kraft af,
at den fra begyndelsen er tænkt som en
elbil. Der er så vidt muligt brugt materialer,
der kan genanvendes, og bæredygtighed
og klimahensyn har været vigtige elementer i designprocessen.

Ny standard for rækkevidde
QBEAK er baseret på letvægts-teknologi,
som sammen med en fleksibel opbygning
og et nyudviklet hjulophæng er med til at
sikre, at bilen kan køre op til 240 km på
en ladning. ECOmoves bil vil således kunne
skabe markante besparelser for ejerne med
lave omkostninger til ejerskab og drift.

QBEAK kan tilpasses forskellige brugeres
ønsker og behov og kan indrettes med et
og helt op til seks sæder. Den er tiltænkt
både professionelle kunder og privatbilister og vil blive introduceret på markedet i
2012. Målet er også at lancere elbilen på
det globale marked.
Energi Horsens Fonden har investeret i
ECOmove ApS, fordi forretningsplanen
for QBEAK har fokus på både innovation,
vækst, klima og elbiler.

AC-Sun: Miljøvenlig
aircondition med ny
teknologi
Med investeringen i virksomheden AC-Sun
har Energi Horsens Fonden siden 2009 været med til at sætte gang i et klimavenligt alternativ til traditionelle aircondition-anlæg.
I anlægget fra AC-Sun kommer energien til
nedkøling fra solvarme, og systemet bruger
kun 10 % af den energi, som et almindeligt
anlæg bruger. Derfor er den mekanisk/ter-

modynamiske teknologi ideel til kontorer,
huse og butikker i varme og solrige lande.
AC-Sun er i gang med at teste en prototype
af anlægget og har modtaget EUDP-støtte
for 4,1 mio. kr. efter Energi Horsens Fondens investering.

ScreenTicket: Værdi
og rabatkuponer til
mobiltelefoner
Energi Horsens Fonden investerede i 2009
i virksomheden ScreenTicket ApS, der har
udviklet en særlig teknologi til mobiltelefoner. Teknologien gør det muligt at modtage grafiske billetter og rabatkuponer via
telefonen.

Energi Horsens Fonden har
seks associerede selskaber:
•
•
•
•
•
•

AC-Sun ApS
ECOmove ApS
ScreenTicket ApS
ECTunes ApS
Klimabevidst.dk ApS
Munin Spot Technology ApS

Samt et datterselskab:
• Bright Ignite A/S.

Udviklingen i antallet af medarbejdere
i associerede selskaber og datterselskab
30
27
24
21

ScreenTicket ApS er nu på vej ud over
Danmarks grænser og arbejder bl.a. på
at etablere sig i USA via lokale samarbejdspartnere. I Canada, Australien og
Sverige har ScreenTicket ApS allerede
indgået en lovende distributionsaftale
med en partner.

18
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12
9
6
3
0

2008

2009

2010
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Bright Ignite
– hotspot for elbiler
Som knudepunkt for elbiler har Bright Ignite A/S til hensigt at sikre danske virksomheder og iværksættere en førende position som leverandører til elbilmarkedet.

Om Bright Ignite
Som knudepunkt skal Bright Ignite
A/S skabe rammerne og miljøet for
en elbilklynge, hvor flere virksomheder samles om at udvikle leverandørydelser til den internationale
bilindustri. Både ECTunes og ECOmove, som Energi Horsens Fonden har
investeret i, udvikler allerede produkter og teknologier til netop dette
marked.

Målet med knudepunkter
Det er Energi Horsens Fondens mål
at etablere knudepunkter inden
for hvert af de følgende fem områder: Elbiler, informations- og kommunikationsteknologi (IKT), energi
og byggeri, geotermisk energi samt
vedvarende energi (VE).

Sådan lyder visionen for Bright Ignite A/S,
der blev etableret i 2009 og nu er godt i
gang med at bygge virksomheden op.

I fremtiden bliver elbiler et hverdagssyn på
de danske landeveje – og de nyeste forretningsideer skal udklækkes og realiseres
i området imellem Horsens, Hedensted,
Juelsminde og Vejle.

I 2010 tog Bright Ignite A/S hul på at
etablere et samarbejde imellem virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner med fokus på eldrevne transportmidler. Virksomheden gennemførte også
to markedsundersøgelser om forretningsmuligheder, et netværksrarrangement for
elbilaktører og to studieture til Paris Motorshow og eCarTec i Mûnchen bl.a. med
henblik på at afdække forretningspotentialet inden for området. Bright Ignite A/S

har både medlemskab af og bestyrelsespost i Dansk Elbil Alliance.

Midler fra Nordisk Ministerråd
I 2010 fik Bright Ignite A/S bevilliget midler
fra Nordisk Ministerråd til et stort analyseprojekt – SAFE Urban Logistics. Projektet
går ud på at undersøge, om der er miljø- 
og forretningsmæssige perspektiver i at
skifte fra benzin- til eldrevne køretøjer i
forbindelse med levering af varer i de indre storbyer. Foruden Bright Ignite A/S deltager ECOmove, ECTunes, Arla Foods, Post
Danmark, norske Grønn Bil og Stockholms
Kommun.

Fagområderne er blevet udpeget som
områder med særlig vækstpotentiale
inden for Energi Horsens Fondens
geografi. Hvert knudepunkt skal være
katalysator for sit fagområde og drive udviklingen i et vækstmiljø.
Bright Ignite A/S var vært ved en studietur til Paris Motor Show og eCarTec i München. Bilerne er alle køreklare modeller.
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VBI Park sætter
rammerne for udvikling

Initiativtagerne til VBI Park
• VIA University College – bidrager
med viden, uddannelse og et internationalt perspektiv.

Med en arbejdsplads i Vitus Bering Innovation Park bliver virksomheder
og iværksættere en del af et innovativt miljø, hvor uddannelse og
erhverv mødes i stimulerende rammer.

• Energi Horsens Fonden – investerer i innovative projekter, iværksættere og virksomheder.
• Horsens Erhvervsråd – skaber netværk og hjælper virksomhederne
videre.

Nystartet iværksætter eller veletableret
firma med ambitioner om vækst?
Uanset behovet, så tilbyder Vitus Bering
Innovation Park plads i en Danmarks nye
og attraktive udviklingsparker, hvor inno
vation og synergi er sat i højsædet.
”Det unikke ved vores hus er det helt sær
lige fundament, som huset bygger på med
tre vigtige parter: VIA University College,
Energi Horsens Fonden og Horsens Er
hvervsråd. Det giver virksomheder og iværk
sættere en hurtig adgang til både netværk,
kapital, kompetencer, ydelser og services,
som kan understøtte deres forretningsudvik
ling. Tilsvarende får de studerende adgang
til det arbejdsmarked, de selv snart bliver en
del af”, forklarer Jesper Bach, direktør for
VBI Park.

Fokus på innovation og synergi
Udviklingsparken huser i dag en række
blomstrende virksomheder inden for for
skellige brancher, og der kommer hele
tiden nye til. I 2010 var fokus på at få
etableret husets rammer og processer.
I 2011 vil kræfterne blive brugt på at om-

Mål med rammer og ressourcer
Vitus Bering Innovation Park er et
eksempel på, hvordan Energi Horsens Fonden vil sikre de nødvendige
rammer og ressourcer for innovative
projekter, virksomheder og iværksættere – inden for energi og kommunikationsteknologi.

Direktør i VBI Park, Jesper Bach

Vitus Bering Innovation Park ejes af
VIA University College og Energi Horsens Fonden.

sætte synergipotentialet til innovation og
vækst.
”Vi har lejere, der har fået sparring i er
hvervsrådet, og andre, som løbende be
nytter sig af muligheden for at få ny viden
gennem studieprojekter på VIA University
College såsom ECTunes ApS og ECOmove
ApS. Endelig bor her også virksomheder
såsom Klimabevidst.dk og AC-Sun ApS, som
har fået tilført kapital fra Energi Horsens
Fonden i form af en investering. Der er
masser af muligheder for synergi. Som
lejer skal man blot brænde for at udvikle
sin virksomhed og være åben over for at
være med i et innovativt miljø”.
Virksomhederne i VBI Park har dystet imod
hinanden i rapelling.
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Forsknings- og udviklingsprojekter

Gitte Pinholt og hendes familie deltog i projekt Prøv1elbil henover efteråret 2010.
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Familier giver input
til elbilens udvikling
Sammen med blandt andre Teknologisk Institut søsatte Energi Horsens Fonden i 2009
Danmarks første demonstrationsprojekt inden for elbiler. I 2010 fik vi skabt de første resultater.

Med projekt Prøv1elbil har Energi Horsens Fonden sammen med Teknologisk
Institut, NRGi og Horsens og Hedensted
Kommuner skabt en rugekasse for frem
tidens elbiler. Frem til udgangen af 2012
hverdagstester 100 familier en elbil i tre
måneder, og undervejs formidler de deres
erfaringer og oplevelser via en blog på
www.elbilforum.dk.

så testfamilierne kan køre længere end de
ca. 70 km på en ladning.

Mere end 30 Juelsminde-familier har allerede prøvekørt elbilerne, og i hele 2011 vil
bilerne være på prøve i Horsens.

Fra viden til forretning
Den viden, som brugerne løbende genererer, er nu i gang med at blive kanaliseret ud
i virksomheder med elbiler som forretningsområde. Et af målene med projekt Prøv1elbil
er nemlig at skabe innovation og afdække
nye forretningsområder inden for elbiler.

”Med projekt Prøv1elbil har vi fået opmærksomheden rettet mod elbiler og
skabt en fokusgruppe af superbrugere
inden for området. De gør sig deres egne erfaringer med bilerne og giver input
til, hvordan vi kan videreudvikle dem”,
fortæller innovationschef Karsten Lumbye Jensen fra Energi Horsens Fonden.
Testfamilierne er bl.a. kommet med nye
idéer til design af et nyt ladestik og til
montering af lys i ladestanderen. Mange
efterspørger også en større rækkevidde,

Familierne er dog overvejende positive,
når de skal evaluere elbilernes brugsværdi.
Mange fremhæver, at elbilen er nem at
køre i, at den er en dejlig bybil, og at den
giver chaufføren god samvittighed, fordi
den er bedre for miljøet.

I slutningen af 2010 var Energi Horsens
Fonden derfor – og i samarbejde med en
række partnere – vært ved en konference om elbilernes erhvervspotentiale. Her
mødtes repræsentanter på tværs af hele
elbilbranchen.
”Virksomheder og iværksættere kan også
få testet en ny teknologi eller et nyt pro-

dukt af på vores elbiler. Vores projekt er
jo et stort living lab med en unik adgang
til at få sit produkt afprøvet på fremtidens
kunder, og vi ser frem til at afprøve endnu
flere nye opfindelser i de næste år”, siger
Karsten Lumbye Jensen.
En af de teknologier, som er blevet afprøvet på elbilerne, er ECTunes’ nye og intelligente lydsystem, som gør elbilerne mere
sikre i trafikken.

Forskning og udvikling
som indsatsområde
Energi Horsens Fonden har som mål
at igangsætte og investere i forsknings- og udviklingsprojekter inden
for energi og kommunikationsteknologi. Det gør vi med henblik på at
opbygge, samle og styrke vidensniveauet inden for bestemte erhverv.
Målet er at opnå en styrkeposition
inden for området.
Gennem investeringer i forskningsog udviklingsprojekter vil vi også
være med til at tiltrække midler fra
andre institutioner og puljer. Prøv1
elbil er et projekt til 9,2 mio. kr, hvor
blandt andre Region Midt, Energistyrelsen, Horsens og Hedensted Kommuner og NRGi har investeret.
I Energi Horsens Fonden har vi initieret to forsknings- og udviklingsprojekter:
• Prøv1elbil
• Jordvarmeboringer på VIA University
College

17

Forsknings- og udviklingsprojekter

Energi Horsens Fonden gav i 2009 støtte til det første projekt med lodrette jordvarmeboringer.
I dag udspringer hele fem projekter ud af det første initiativ.
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Jordvarmeprojekter
med vokseværk
Energi Horsens Fonden har investeret i flere jordvarmeprojekter, som skal give
viden om, hvordan vi bedst udnytter varmen fra jorden. En række nye projekter
er nu udsprunget af de første – med VIA University College i front.

Klimakommissionen anbefaler brugen af
varmepumper i fremtiden. Og netop varmepumper med lodrette boringer spås en
stor fremtid, fordi boringerne er en klimavenlig måde at opvarme huse på i f.eks.
tætbebyggede områder.

”I Energi Horsens Fonden investerede vi i
det første projekt med henblik på at påbegynde opbygningen af viden omkring jordvarme og jordvarmeboringer”, siger uddannelseschef Hans Jørn Hansen, Energi
Horsens Fonden.

Der mangler dog viden om jordvarme og
jordvarmeboringer – en viden, som Energi
Horsens Fonden og VIA University College
nu er ved at tilvejebringe i fællesskab.

De første resultater
De første resultater fra jordvarmeboringerne viser bl.a., hvordan jordens temperatur
påvirkes i området omkring en jordvarmeboring. Når der bores efter varme i jorden,
trækkes der nemlig tilsvarende energi ud
af jorden, og jordens temperatur falder
omkring boringen. I forsøgsboringerne
måles temperaturen i forskellige afstande
fra boringen i dybder ned til ca. 20 m.

Et projekt bliver til flere
Med støtte fra Energi Horsens Fonden ind
ledte VIA i 2009 det første projekt med
lodrette jordvarmeboringer. Siden har andre virksomheder og institutioner inden
for bl.a. energi, varme og rør vist interesse
for projektet, og i dag udspringer hele fem
projekter – alle med jordvarmeboringer
som omdrejningspunkt – ud af det første
initiativ.
Projekterne er sat i søen med samarbejdspartnere som Rambøll, Franck Geoteknik,
Teknologisk Institut, Horsens Varmeværk,
Nilan og Centrum Pæle.

Ned til ca. seks meters dybde påvirkes
jordtemperaturen af solens indstråling og
årstiden. I dybder under seks meter sker
der en langsom stigning i jordtemperaturen forårsaget af varmen fra jordens indre.
Kilden til varmen fra jordens indre er radioaktive processer, der foregår i nogle af
de mineraler, der opbygger jordskorpen.
Man har fundet ud af, at temperaturstig-

ningen udgør mellem 1,8 og 4,2 grader pr.
100 meters dybde afhængig af de geologiske forhold – ved at måle temperaturen
i dybe boringer i Danmark.
Den viden, som projektet giver om jordens
afkøling og opvarmning i forhold til den
opnåede energimængde, skal nu bruges
til at forbedre de beskrivelser, der findes
af forskellige jordbundsforholds termiske
egenskaber. Netop de egenskaber er afgørende for, hvordan hvert enkelt jordvarmeanlæg skal dimensioneres, og hvordan man
får succes med sine jordvarmeboringer.

Fokus på forskning og udvikling
Jordvarmeboringerne er et eksempel
på et forsknings- og udviklingsprojekt, som Energi Horsens Fonden har
igangsat og investeret i. Målet med
sådanne projekter er at opbygge,
samle og styrke vidensniveauet inden
for bestemte erhvervsområder – som
i dette tilfælde jordvarme og jordvarmeboringer, varmepumper, varme- og
køleteknik.
Gennem investeringer i forskningsog udviklingsprojekter ønsker Energi
Horsens Fonden også at tiltrække
nationale og internationale forskningsmidler til lokalområdet. De
lodrette jordvarmeboringer har indtil
videre fået bevilliget eksterne PSOmidler for ca. 1,3 mio. kr. og er netop blevet tildelt nye midler.

Geo-energi som indsatsområde
Energi Horsens Fonden har udpeget
geo-energi, varme- og køleteknik
som et ud af fem indsatsområder.
Det er Energi Horsens Fondens mål
at etablere et knudepunkt inden for
energi og foretage flere investeringer for bl.a. derigennem at opnå en
styrkeposition inden for området.
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Uddannelse og erhverv
øger udbyttet af hinanden
Der er store og gensidige fordele ved at øge samspillet imellem uddannelse og erhverv. Energi
Horsens Fonden arbejder på at etablere en endnu tættere kontakt - til fordel for både studerende,
undervisere og virksomheder.

Målet med øget samspil
mellem uddannelse og erhverv
Med et øget samspil vil Energi Horsens Fonden sikre et flow af kvalificeret arbejdskraft og ny viden til
virksomheder i området. Et andet
mål er at sikre elevernes og de studerendes motivation for de naturvidenskabelige og tekniske fag.
Det er Energi Horsens Fondens mål
at styrke samspillet mellem uddannelse og erhverv inden for hvert af
områderne:
Elbiler, informations- og kommunika
tionsteknologi (IKT), energi og byggeri, geotermisk energi samt ved
varende energi (VE).
Energi Horsens Fonden har tidligere fået udarbejdet en erhvervs- og
komptenceanalyse, som 500 lokale
virksomheder og institutioner bidrog
til. Analysen viste et stort vækstpotentiale inden for de fem områder.
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Energi Horsens Fonden var i 2010 katalysator for en række projekter og aktiviteter, som
styrker kontakten imellem uddannelserne og
erhvervslivet. Det øgede samspil skal blandt
andet sikre tilgang af nye studerende til de
tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, uddannelsernes faglige relevans, elevernes motivation og interesse for fagene samt
et højere niveau af viden i virksomhederne.
Altsammen – med øget vækst til følge.

Flere studieprojekter
Mange virksomheder med domicil i Vitus
Bering Innovation Park benytter sig af muligheden for et tæt samspil med uddannelsesmiljøet hos VIA University College.
En af virksomhederne er ECOmove ApS,
som Energi Horsens Fonden har investeret
i, og som udvikler en ny og innovativ elbil.
ECOmove har bl.a. haft studerende til at
udarbejde en markedsundersøgelse af elbiler inden for fem europæiske regioner. Et
andet hold studerende har arbejdet med
en ny dørløsning til elbilen, og endelig har
en praktikant undersøgt forskellige muligheder inden for produktion og materialer.

Konsortium – samspil
mellem uddannelse og erhverv
Energi Horsens Fonden etablerede i 2010
et konsortium bestående af VIA University
College samt Horsens og Hedensted
Kommuner, der hen over tre år har til
opgave at styrke samspillet mellem uddannelse og erhverv på alle uddannelses
niveauer. Målet er at styrke kvaliteten i
og interessen for de tekniske og naturvidenskabelige fag. Konsortiet arbejder
lokalt på at udvikle, implementere og dokumentere konkrete forsøg, som skal gøre
det endnu nemmere for erhvervsliv og
uddannelsesinstitutioner at gøre brug af
hinanden.
Ud af Boksen – inspirationskonference for undervisere
Energi Horsens Fonden og VIA University
College i Horsens var vært for en inspirationskonference for undervisere inden for
de tekniske og naturvidenskabelige fag.
Konferencen bestod af valgfrie workshops,
oplæg og – som noget helt nyt – besøg
hos virksomheder og institutioner i området. Målet med konferencen er at inspire-

re til nye undervisningsformer uden for de
traditionelle klasselokaler.

Teknisk Messe
for gymnasieelever
Energi Horsens Fonden var for andet år
i træk vært for Young Enterprise’ tekniske messe, som henvender sig til unge
fra alle landets tekniske gymnasier. På
messen præsenterer eleverne deres gode
idéer, og et bredt sammensat dommerpanel fra erhvervslivet bedømmer hver
idé og udpeger den endelige vinder. 300
topmotiverede elever deltog i messen
anno 2010.

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Et udsnit af vores
investeringer i uddannelse
I 2010 investerede Energi Horsens Fonden i en række nye og spændende uddannelsesprojekter – alle med de tekniske og naturvidenskabelige fag som omdrejningspunkt.
Udviklingen i antallet
af modtagne ansøgninger

Open Course Ware

WeDo

Open Course Ware (OCW) betegner virtu
elle kurser og kursusmateriale, som udbydes gratis på nettet. Målgruppen er
alle, der måtte have en faglig interesse i
at følge et kursus og tilegne sig ny viden.
VIA University College har som den første
danske uddannelsesinstitution fået udviklet ti OCW-kurser inden for energieffektivitet og bæredygtigt byggeri. Energi
Horsens Fonden bevilligede penge til projektet, der løber frem til sommeren 2011.

WeDo er et LEGO-produkt til de yngste
skoleelever. Undervisningsmaterialet kombinerer dét at bygge og programmere med
historiefortælling, scenarier og formidling i tekst, billeder og lyd. Projektet er en
fantastisk mulighed for at integrere IT i
den daglige natur- og teknikundervisning.
Alle områdets skoler får mulighed for at få
glæde af WeDo-projektet i undervisningen.

Mind on Media
Energi Horsens Fonden bevilligede i 2010
udstyr og inventar til et nyt mediehus,
som Ungdomsskolen står bag. Mediehuset
skal være et sted, hvor først og fremmest
unge i skolealderen har mulighed for at
arbejde med den nyeste teknologi inden
for kommunikation og information – med
lyd, billeder, radio, TV, internet og tekst.
Huset vil være åbent for alle.

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2008

2009

2010

First LEGO League
I 2010 kunne områdets skolebørn for første gang deltage i den internationale konkurrence First LEGO League. Konkurrencen
fik en meget stor tilslutning, og Energi
Horsens Fonden var sponsor af bl.a. hovedpræmien – en rejse til Norge til den
skandinaviske finale. Støtten til First LEGO
League-konkurrencen kommer som en
naturlig forlængelse af den indsats, Energi
Horsens Fonden har gjort for at etablere
LEGO Education-produkter i natur- og teknikundervisningen på områdets skoler.
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Et udsnit af vores
bevillinger til sport og kultur
I Energi Horsens Fonden investerer vi i sport og kultur med henblik på at gøre vores
område attraktivt at bo i og drive virksomhed fra. Her er et udsnit af vores bevillinger.

Vores bevillinger
til sport og kultur
Med bevillinger til sport og kultur vil
vi bidrage til, at områdets klubber,
foreninger og institutioner udnytter deres potentiale optimalt. Vi har
fokus på udvikling og innovation inden for eliten, men kræver samtidig,
at det bidrager til bedre forhold for
bredden.
Vores bevillinger skal bidrage til at
gøre området imellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde mere
attraktivt at bosætte sig i og drive
virksomhed fra – med henblik på at
skabe fremadrettet vækst.

Aktivitetspladsen
i Ørum
Beboerforeningen for Ørum og omegn
etablerede i foråret en ny aktivitetsplads,
som skal bidrage til at gøre Ørum til et
mere attraktivt sted at bo og opholde sig.
Pladsen skal øge lysten til fællesskab, leg
og udeliv blandt såvel byens børn og unge
som de ældre beboere. Samtidig skaber
den sammenhæng mellem de elementer, som er en naturlig og historisk del af
lokalsamfundet. Energi Horsens Fonden
bidrog til, at aktivitetspladsen blev en realitet i Ørum.

Ferieskole 2010
I det tidlige forår 2010 bevilligede Energi
Horsens Fonden penge til en ferieskole,
som Horsens Ny Teater, Komediehuset og
Musikstedet stod bag. Ferieskolen var et
gratis sommertilbud til unge kunstnere i
alderen 13-25 år. 45 unge fra hele Danmark tog på ferieskole i Horsens for at
udvikle deres eget multikulturelle show.
Målet var også at opbryde barrierer mellem kulturelle faggrupper.

Hedensted
Gymnastikforening
Hedensted Gymnastikforening er en forening med fokus på både breddeidræt og
talentudvikling. Energi Horsens Fondens
bevilling muliggjorde indkøb af springredskaber til foreningens nye talenthold – en
af forudsætningerne for at kunne tiltrække gymnaster.
Med indkøbet af en airtrackmåtte blev det
muligt at lade langt størstedelen af talenternes træning foregå i Hedensted i stedet
for Århus til stor glæde for såvel forældre
som Hedensted Gymnastikforening.
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Samspil mellem uddannelse og erhverv

Udstillingen ”Vandet”
Udstillingen ”Vandet” var at opleve henover efteråret på Horsens Kunstmuseum.
Kunstneren bag udstillingen, Maj-Britt
Boa, arbejdede med vandets tvetydighed
ved at rykke ved vores forestillingsverden,
gennem en undersøgelse af hvilke betydninger, der opstår, når der f.eks. ikke er
vand dér, hvor vi forventer det.

I forbindelse med udstillingen på Horsens
Kunstmuseum muliggjorde Energi Horsens
Fondens bevilling rundvisning og undervisning af ca. 1000 skolebørn i alderen
7-16 år.

kunst. Museet havde udarbejdet under
visningsmateriale med særligt fokus på
sanserne, da det var sanserne, der blev
bragt i spil, når børnene mødte installationerne i udstillingen.

Skolerne besøgte kunstmuseets udstilling i forbindelse med dansk og billed-

Horsens Kunstmuseum satte i 2010 besøgsrekord bl.a. på grund af ’VANDET’.

Ansøgninger
inden for sport og kultur
Vi vurderer ansøgningen ud fra,
om den:
• Tilbyder gode oplevelser for beboerne i området
• Øger konkurrenceevnen for eliten
og/eller skaber muligheder for
bredden
• Har potentiale for at skabe positiv
opmærksomhed til området.

Søg Energi Horsens Fonden

Mountainbikebanen
i Bjerre

I Energi Horsens Fonden er vi altid
på udkig efter nye og innovative
projekter, virksomheder og iværksættere, vi kan investere i.
Har du et projekt inden for uddannelse, sport og kultur, du vil søge
støtte til, er du også meget velkommen til at kontakte os.

I starten af 2010 blev der etableret en
mountainbikebane i Bjerre Skov.
Banen skal være med til at løfte træningen
for eliterytterne til et højere niveau i forhold til teknik og hastighed.

På vores hjemmeside
www.energihorsens.dk kan du læse
mere om, hvordan du søger, og hvilke kriterier, vi lægger til grund for at
vurdere din ansøgning.

Netop Bjerre Skov er meget velegnet til
mountainbiketræning grundet de store
højdeforskelle i skoven. Banen vil derfor
også blive attraktiv for ryttere over hele
Danmark samt for større løb som f.eks.
DM. Banens struktur og beliggenhed gør
den også velegnet for motionister.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Foto fra udstillingen ’Vandet’ Horsens Kunstmuseum.
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Overblik – Sådan investerede
Energi Horsens Fonden i 2010
I løbet af 2010 har Energi Horsens Fonden gennemført et stort antal investeringer
i forskellige projekter og virksomheder. Her er et overblik over dem alle – store som små.

Erhvervsinvesteringer

Uddannelse

ECTunes – intelligente lydsystemer til elbiler.

Horsens Gymnasium – bevilget 183.200 til
udstyr til nybygget bio-tek laboratorium.

Klimabevidst.dk – onlineguide til grønne besparelser.
Munin Spot Technology – ny teknologi, der genfinder forsvundne genstande hurtigt og præcist.

Forsknings- og
Udviklingsprojekter
VIA University College – udvikling af intelligent
styring mhb på optimering af hhv. energiforbrug
og energiproduktion.

Ungdomsuddannelserne i lokalområdet – uddeling af legater til 28 naturfaglige studenter samt
etablering af netværk blandt legatmodtagere.
Alle uddannelsesinstitutioner – årligt tilbagevendende konference for områdets naturfagslærere.
VIA University College – to legater à 10.000
kr til VIA University College studerende ifm. indvielse af Iværksætterhuset.
Young Entreprise - Teknisk Messe 2010 i Vitus
Bering Innovation Park.
Bråskovgård Efterskole – søger kr. 15.000 til
fremstilling og opsendelse af sonderaket sammen med Danish Space Challenge.
Horsens Bibliotek – børnene skal rundt i lokalområdet fx til en vindmølle vha. koordinater
og en GPS.
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VIA University College – Udvikling af ti virtuelle
kurser og kursusmateriale inden for energieffektivitet og bæredygtigt byggeri (Open Course Ware).

Pædagogisk Mediecenter, Horsens – tilskud
på 56.000 kr. til deltagelse i den skandinaviske
finale i Norge for vinderholdet i Horsens.

Pædagogisk Mediecenter, Horsens – afholdelse af lokal First LEGO League turnering for
48 hold (aldergruppen 10-16 år).

Stenderup Skole m.fl. – projekt ”IT-1.klasse”
– 12 sæt WeDo for at styrke IT integrationen
specielt i natur/teknik.

Løsning Skole – indkøb af LEGO Mindstorms.
Glud Skole – projekt med netbooks og cloud
computing i indskolingen.
Juelsminde Skole – udvikling af undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med problemstillinger i fht bæredygtighed.
Sct. Ibs Skole – skolesæt LEGO Mindstorms
9797 – 10 sæt til emneuge med 1-8. klassetrin.
Horsens Ungdomsskole – mediehuset skal
lære børn, unge og ældre at filme og bygge en
historie op, at redigere og producere tv-indslag
eller indslag til You Tube.
Horsens Astronomiske Forening – planetsti
med modeller af solen og de otte planeter i
Solsystemet, alt skaleret i et korrekt målestoksforhold.

Daginstitutionen Stensballe – naturfagligt
udstyr – fx. insektsuger, mikroskop, kikkerter
mv. – til skovhytte for fire børnehaver.
Horsens Kommune – på grundlag af de meget
positive erfaringer med FLL 2010 ønsker Horsens Kommune en sikkerhed for at kunne gennemføre også i 2011.
Hedensted Kommune – Tilskud til energi- og
klimarelateret undervisning i forbindelse med
besøg i Økolariet i Vejle.

Sport og kultur
Horsens Badmintonklub – sponsering af rytter til spinning event.
Hedensted Globetrotters, Gitte Østergaard
– basketballkurve på hjemmebanen i Hedensted Centeret.

Horsens Orienteringsklub – sponsorat af
DM i Orienteringløb.

BreakPoint Horsens – leje af flygel ifm.
MasterClass i Vitus Bering Innovation Park.

Snaptun Tennisklub – udskiftning af net og
pvc linjer.

Horsens Kunstmuseum – kunstudstilling
med klima og vand med fokus på skoleklassers besøg.

Hedensted Cykelklub – DM for veteraner.
Hedensted Kommune – projektet skal gøre
det lettere at være frivillig foreningsleder i
Hedensted Kommune.
Hedensted Kommune – afholdelse af
DM Triathlon samt Juelsminde Run d. 7.-8.
august 2010.
FC Horsens – Girlsplayfootball formidlet via TV.
Stenderup SK – tilholdssted ifm. Stenderup SK.
Hedensted Gymnastikforening – måtter
til airtrack.
Cycling Horsens – sponsering af motionistklassen i Rundt om Lunden cykelløbet.
Daugård Idrætsforening – multibanen vil
indeholde 40 x 20 meter fodboldbane/håndboldbane med kunstgræsbelægning.

Ørum Beboerforening – anlæggelse af aktivitetsplads ifm. sportsplads.
Horsens Kommune – afholdelse af den 16.
Europæiske Middelalderfestival i Horsens.
Horsens Kommune – tre-dages børneteaterfestival i Horsens i september. 25-års jubilæum for festivalen.
Musikstedet, Horsens – 45 unge fra hele
Danmark udviklede på en uge deres eget multikulturelle show med udgangspunkt i Charles
Dickens Oliver Twistunivers.
Hedensted Musikskole – de Kreative Skoler opførte forestillingen ”De tre norner” i
samarbejde med skolernes 5. klasser og børnekor i Hedensted Kommune.

Glud Skytteforening – indkøb af to luftgeværer.

Kulturmetroen, Horsens – startskud til
foreningen, der vil skabe rammer for professionelle kunstnere. Målet er at producere
kulturelle oplevelser.

Ørum Daugård Multicenter – sponsering af
24 timers spinningevent i Daugård Multicenter.

Oens Skovrejsningslaug – etablering af
skov med sø, bålsted, kælkebakke m.m.

As Idrætsforening – energirigtigt lysanlæg
på As Stadion.

Juelsminde Pigegarde – tilskud til rejsedragter.

Atletica Tri Horsens – motionsløb omkring
Bygholm Sø den 24. december.
Jesper Bach, Vitus Bering Innovation Park
– sponsorat af rytter til Vestjysk Bank cykelløbet Horsens-Paris.

Business College Horsens – kulturfestival arrangeret af studerende på ny eventuddannelse.

Horsens Kommune – en måneds forlæn
gelse af udstilligen ’Vandet’ på Horsens
Kunstmuseum.
Holmboe Festival – årligt tilbagevendende
klassisk musikfestival i Horsens.
Kulturmetroen – bevilling til musik-, kunst- 
og danseforestillingen Menneskemuren – i live
produceret af Kulturmetroen.
JCI Horsens – afholdelse af en klassisk violin- 
og klaverkoncert på Horsens Ny Teater.

Antal investeringer i 2010

Horsens Bibliotek – workshop aktiviteter
på Krimimesse 2011.

Tre erhvervsinvesteringer

Foreningen Eventløbet – deltagelse.

Disponeret for i alt: 17,0 mio. kr.

Netværksaktiviteter

21 forsknings-, uddannelsesog udviklingsprojekter

Break Point Horsens – medlemskab af erhvervsnetværk.

40 sport og kultur

Team Horsens – sponsorat 2010.

i alt: 2,6 mio. kr.

AC Horsens A/S – sponsorat for 2010.
Horsens & Friends – sponsorat 2010.
Horsens Kunstmuseum – medlemsskab af
Erhvervsklubben.
Horsens Ny Teater – medlemskab af ny
sponsorklub på Horsens Ny Teater.

I alt: 5,0 mio. kr.

Se vores investeringer for 2009
ved hjælp af linket eller 2D stregkoden:
www.energihorsens.dk/
Investeringer2009

VIA University College – 12 x koncertbilletter til UCT finale sponseret.

Borgere i Bjerre – tilskud til etablering af
legeplads i Bjerre.

Med 2D stregkoden kan du via din
Smartphone få et overblik over vores tidligere investeringer fra 2009.
Det kræver, at du først henter en
stregkode-læser til din Smartphone.
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Organisationsoversigt for Energi Horsens Fonden
Repræsentantskabet
Bag om Energi Horsens Fonden
Energi Horsens Fonden er organise
ret som en demokratisk forening.
Den øverste myndighed er repræsentantskabet, som er valgt ind af medlemmerne i det geografiske område,
som Energi Horsens Fonden dækker.
Det er området imellem Horsens,
Hedensted, Vejle og Juelsminde.
Eftersom Energi Horsens Fonden
har sine rødder fra det tidligere
energiselskab Energi Horsens har
alle repræsentantskabsmedlemmer
en elmåler i området.

Aage Kristensen
Landmand

Agner Holmbjerg
Civilingeniør

Anders Buhl Jensen Ann Fynbo
Psykoterapeut
Direktør

Arild Pedersen
Direktør

Arne Gundel
Maskinmester

Erik Christiansen
Driftschef

Erik Jensen
Tømrermester

Erik Laursen
Gårdejer

Finn Damgaard
Malermester

Finn Rohdemeier
Direktør

Flemming Ahlgren Georg E. Hedager Gert Fruelund
Lærer
Murer
Ledende
redaktionssekretær

Gunnar Jensen
Gunnar Hansen
Systemkonstruktør Gårdejer

Jens Frederiksen
Gårdejer

Jens Kvorning
Aut. installatør

Jens Munk Jensen
Direktør

Jørgen Brønd
Cand.agro

Karina Aamann
Jordemoder

Karin Woetmann
Jensen
Ingeniør

Lone Bach
Sygeplejerske

Marianne Kjerkegaard Kristensen
Regnskabschef

Ole Tinbæk
Kristensen
Elektriker

Ove Juul
Konsulent

Peder Damgaard
Sørensen
Gårdejer

Per Madsen
Tømrer

Peter S. Sørensen
Adm. direktør,
næstformand

Poul E. Rasmussen Poul Thomsen
BoligforeningsMiljøchef
formand

Steen Ebbesen
Overassistent

Søren Høeg
Gårdejer

Assia Zouauoi
Systemudvikler

Birger Hansen
Produktionschef

Bo Ulsøe
Direktør

Carl Jessen
Driftschef

Repræsentantskabet har valgt en
bestyrelse, som har den endelige
beslutningskompetence. Den daglige ledelse varetages af Energi
Horsens Fondens direktør.
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Kathrine Pedersen Lis Emborg
Studerende
Overlærer,
best. medlem

Steen Bagger
Sørensen
Direktør

Carsten J.
Christensen
Eksportchef

Carsten Schrøder
Ingeniør,
best. medlem

Dan Michaelsen
Danni Petersen
Systemkonstruktør Mestersvend

Observatører

Bestyrelse

Medarbejdere

Ebbe Lohmann
Madsen
Elektroingeniør

Elin Steen
Bankrådgiver

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

Hanne Blume Levy Hans P. Hansen
HR Direktør
Filialchef

Hardy Berg
Elinstallatør

Henning
Christensen
EDB-assistent

Henning Thorøe
Læge

Jens Bak Andersen
Lærer

Helle Frost
Kommunalt udpeget

Carsten Schrøder
Ingeniør,
best. medlem

Lis Emborg
Overlærer,
best. medlem

Anita Bennekou
Jessen
Controller

Hans Jørn Hansen
Uddannelseschef

Mette Ravn
Direktør

Michael Richter
Direktør

Mogens Vinter
Poulsen
Autoforhandler

Nicolai Værebro
Direktør,
best. medlem

Ole Frandsen
Entreprenør

Ole Kramer
Ejendomsmægler,
best. medlem

Tom Skovgaard
Kommunalt udpeget

Nicolai Værebro
Direktør,
best. medlem

Ole Kramer
Ejendomsmægler,
best. medlem

Karsten Lumbye
Jensen
Innovationschef

Ane Søby Eskildsen Mette Vestergaard
Kommunikationschef Rasmussen
Kommunikationschef
(på barsel)

Søren P. Hansen
Direktør

Søren S. Agner
Virk. konsulent,
best. medlem

Søren Skjærbæk
Advokat

Thomas Iversen
Direktør

Ulrik Kragh
Ingeniør,
best. formand

Vagn Bøgely
Beredskabsmester

Søren Sørensen
Adm. direktør NRGi

Søren S. Agner
Virk. konsulent,
best. medlem.

Mikael Boye Enig
Økonomichef

Søren Munk
Investment manager
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Fakta om Energi Horsens Fonden
Energi Horsens Fonden
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaardsvej 4A
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

Advokat
Lett Advokatfirma
Jernbanegade 31
6000 Kolding

Bank
Sydbank A/S
Søndergade 18-20
8700 Horsens

Bestyrelse / best. hverv
Ulrik Kragh
Energi Horsens Fonden, formand
Energi Horsens Net Holding A/S, formand
DONG Energy Power Holding A/S
NRGi amba, næstformand
NRGi Rådgivning A/S, bestyrelsesmedlem
Dansk Energi, rep. medlem
SØJ Net A/S, bestyrelsesmedlem
Folk & Forsvar
Atlantsammenslutningen, rep. medlem
Horsens Byråd
Økonomiudvalget
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Bæredygtighedsudvalget, næstformand
Beredskabskommissionen
Horsens Vand A/S, formand
Beskæftigelsesudvalget
Horsens Statsskole
Smidstrup fonden
Peter Sven Sørensen
Energi Horsens Fonden, næstformand
Energi Horsens Net Holding A/S
Familien Hede Nielsens Fond, formand
NHN Invest Horsens A/S
Kirkholm Invest A/S
Helge Frandsen A/S
Schou Sørensen Holding ApS
Sportscollege Horsens
Sportsrideklubben Skovly
Lokalrådet for Sydbank A/S Horsens
Repræsentantskabet for Sydbank A/S
Repræsentantskabet for Horsens Folkeblads Fond
Carsten Schrøder
Energi Horsens Fonden
Dagnæs Bække lund Varmeværk a.m.b.a.
Oluf Jørgensen A/S
ConSize ApS
Ejendomsselskabet af 02.01.2001 ApS
ProjektHOTEL ApS
Nicolai Værebro
Energi Horsens Fonden

Lis Emborg
Energi Horsens Fonden
NRGi amba, rep. medlem
Ole Kramer
Energi Horsens Fonden
Ejerforeningen Borgergade
NRGi , rep. medlem
Søren Seindal Agner
Energi Horsens Fonden
Kirstine Seligmanns Skole, formand   
Birgit Christine Jørgensen Swansons
Musiklegat, formand
Fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat, 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
Bright Ignite A/S
Screen Ticket ApS

Resultatopgørelse

Hoved- og nøgletal for koncernen
mio. kr.

2010

2009

Hovedtal
Resultat af primær drift
Resultat af finansielle poster

-13
232

-10
44

Årets resultat

216

33

1.183
723

1.518
515

-62
684
-1
-530
-49

-38
-44
-35
0
6

911 %
61 %
35 %

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

9

7

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

Nøgletal er som udgangspunkt beregnet i overensstemmelse med Den Danske
Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2010”. Som følge af Energi
Horsens Fondens 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.

tkr.

Energi Horsens Fonden koncern
2010
2009
252
-32

325
0

220
-9.350
-1.006
-2.650

325
-6.433
-230
-4.272

Resultat af primær drift
Øvrige omkostninger
Øvrige indtægter

-12.786
-1.128
973

-10.610
-286
0

Resultat af ordinær drift
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat
Finansielle indtægter
Værdiregulering af DONG Energy A/S
Finansielle omkostninger

-12.941
0
-3.538
23.847
236.808
-28.470

-10.896
0
-884
84.191
0
-39.441

Resultat før skat
Skat af årets resultat

215.706
-73

32.970
204

Årets resultat

215.633

33.174

-30
2.085
2.898
2.627
158

-351
726
10.940
3.231
122

Overført resultat
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

7.738
207.895
0

14.668
18.506
0

Årets resultat

215.633

33.174

Nettoomsætning
Eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger

Resultatdisponering
Almene investeringer:
Tilbageførte bevillinger
Erhvervsprojekter, forskning og udvikling
Uddannelse og læring
Kultur og sport
Lokal eksponering
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Segmentopdeling på
forretningsområder
for koncernen

Energi Horsens Fonden
Koncern
Konsolideret

PorteModer
følgeTotal forvaltning

Almene Erhvervsinvesteinvesteringer
ringer

Divisioner
Service
og råd- Divisioner Electrical
givning
samlet Vehicles

IKT GeoTeknik

VE

Energi og
byggeri

tkr.
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Andre driftsudgifter

30

252
220
-9.350
-2.650

237
237
-8.259
-2.426

0
0
-900
-264

0
0
-3.610
-1.060

0
0
-3.099
-910

237
237
-650
-191

95
63
-1.216
-430

95
63
-1.216
-430

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Resultat før renter, skat, af- og
nedskrivninger og amortiseringer (EBITDA)
Af- og nedskrivninger

-11.780
-1.006

-10.448
-975

-1.164
-106

-4.670
-426

-4.009
-366

-604
-77

-1.583
-30

-1.583
-30

0
0

0
0

0
0

0
0

Resultat før renter, skat og amortisering (EBIT)
Øvrige omkostninger
Øvrige indtægter
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat
Finansielle indtægter
Værdiregulering af DONG Energy A/S
Finansielle omkostninger

-12.786
-1.128
973
0
-3.538
23.847
236.808
-28.470

-11.423
-1.128
973
-1.421
-3.538
23.829
236.808
-28.467

-1.270
-1.128
973
0
0
23.829
236.808
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Resultat før skat (EBT)
Skat af årets resultat
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Årets resultat før uddelinger
Almene investeringer
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Årets resultat efter uddelinger
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Koncerndiagram for Energi Horsens Fonden
Energi Horsens Fondens koncerndiagram viser kapitalandele i datterselskaber og i associerede virksomheder.

Energi Horsens Fonden
koncernen
100 %

Bright Ignite

Bright Ignite A/S
100 %

ScreenTicket ApS
33 %

ECOmove ApS
40 %

AC-Sun ApS
22 %

ECtunes
38 %

Klimabevidst
27 %

VBI Park
35 %

Dong Energy A/S
2,56 %

Energi Horsens
Net Holding A/S
100 %

Efter balancedagen er der desuden blevet investeret i Munin Spot Technology.
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