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LEDELSESBERETNING

Velkommen til Insero Horsens

Vi vil skabe bæredygtig vækst og udvikling
Kære læser
2011 har været et markant år for Insero
Horsens. Vi er kommet godt fra start med
at implementere vores nye strategi og har
etableret flere klyngeselskaber, som skal
være vækstgeneratorer for lokalområdets
erhvervsliv. Vi har fundet frem til driftige
iværksættere og med investeringer sikret,
at de kan forfølge deres drøm om at videreudvikle fremtidens nye teknologier. Vi
har etableret et selskab, som skal tiltrække
nationale og internationale udviklingsmidler til projekter, der skaber viden og
innovation lokalt.
Vi investerer i bæredygtig vækst og udvikling, fordi det er den bedste og mest
langsigtede måde at forfølge vores vision

om at gøre lokalområdet til Danmarks
stærkeste tekniske kompetencecenter inden for energi og IT. Vi vil gøre en forskel
og skabe muligheder for fremtiden, der
betyder, at vores lokalområde skaber nye
arbejdspladser, ny viden, nye miljøvenlige
teknologier og nye uddannelser inden for
energi og IT. Det betyder i sidste ende, at
området udvikler sig og bliver attraktivt at
arbejde og leve i.
Efter blot fire års virke kan vi se resultaterne spire frem. For at forfølge vores
formål har vi investeret i og etableret
11 virksomheder og to udviklingsparker,
vi har været med til at skabe 37 nye
lokale arbejdspladser, og vi har sponsoreret 240 uddannelses-, sport- og
kulturprojekter.

Vi glæder os derfor til de kommende år,
hvor vi forventer, at Insero Horsens strategi og investeringer vil folde sig endnu
mere ud og blive den katalysator for bæredygtig vækst og udvikling i lokalområdet,
der er behov for, på et tidspunkt, hvor
finanskrise er på alles læber.
Læs om vores tanker for Insero Horsens og
vores investeringer og projekter i denne
årsberetning. Vi håber, du bliver inspireret
til at søge mere viden, kontakte os – eller
måske endda samarbejde med os om fremtidens næste projekt.
God læselyst.
Ulrik Kragh
Bestyrelsesformand

Mogens Vig Pedersen
Adm. direktør
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Nyheder fra porteføljen

Lancering af QBEAK
ECOmove lancerer i 2012 deres nye elbil QBEAK. Bilen er modulopbygget og fleksibel i sin form. Føreren kan fx stige ud til
begge sider, og det giver sikkerhedsmæssige gevinster for blandt andre postbude og hjemmehjælpere. Motorerne sidder
ved hjulene, og bilen har en rækkevidde på op imod 300 km på en opladning. Både Horsens og Hedensted Kommuner har
forudbestilt QBEAK, ligesom elbilen skal køre forrest i Københavns Kommunes mål om at reducere C02-udslippet markant
frem mod 2020. Læs mere på www.ecomove.dk.

Virksomheder og
studerende mødes i VBI Park
Vitus Bering Innovation Park har gennem længere tid haft fokus på at
skabe synergi mellem husets mange aktører, lige fra Erhvervsrådet, VIA
University College, Insero Horsens til iværksættere. Adgang til ny viden
og til studerende som arbejdskraft er et af fokusområderne, og her har
parken startet et initiativ, som sikrer samarbejde mellem studerende og
virksomheder. Munin Spot Technology gennemførte fx i 2011 et projekt,
hvor virksomheden ansatte ni praktikanter fra VIA UC til at bidrage med
markedsføring og analyse. Læs mere på www.vbipark.dk.
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Godkendt partner til Vækstlån
Insero Horsens er blevet godkendt som partner til Vækstfondens
Vækstlån. Det betyder, at vi fremover kan tilbyde iværksættere, som
vi investerer i, at supplere vores investering med et Vækstlån på mellem 2 mio. kr. og 7,45 mio. kr. Det er kun udvalgte investorer, som i dag
kan tilbyde Vækstlån. Vækstfonden har særlige krav og kriterier, som
Insero Horsens opfylder og derfor er blevet godkendt partner. Læs
mere på www.vf.dk.

Strategisk samarbejde baner vejen
Munin Spot Technology har indgået samarbejde med forsikringsselskaber og møbelvirksomheden Fritz Hansen. Dyre designklassikere
som Svanen og Ægget vil fremover have indbygget Munins teknologi,
som betyder, at møblerne kan spores, hvis de bliver stjålet. Aftalen
har banet vejen for samarbejde med andre virksomheder. Derudover
har politiet testet systemet og valgt at benytte teknologiens egenskaber til en række af deres opgaver. Det nye ved Munins sporingsteknologi er, at den er baseret på samme teknologi som benyttes i
mobiltelefoner. Det betyder, at den fungerer i hele verden, både indendørs og udendørs. Læs mere på www.muninspot.com.

Forbrugerne kan blive klimabevidste
Klimabevidst.dk har i dag mere end 6000 virksomheder oprettet som
brugere af deres online guide til klimabesparelser. Brugerne er primært
små og mellemstore virksomheder, men tæller også et par helt store
virksomheder. Klimabevidst.dk har desuden lanceret en målrettet
version til private borgere. Her kan forbrugerne få inspiration og
vejledning omkring klimavenlige tiltag, herunder hvordan de reducerer
deres energiforbrug, samt lære af andres erfaringer. Systemet udvikles og udrulles i samarbejde med Københavns Universitet, Ålborg,
Herning og Skanderborg Kommuner samt en række kommercielle
partnere. Meld dig til på www.klimabevidst.dk.

Gennembrud for AC Sun
AC Sun, som udvikler miljøvenlig airconditioning baseret på solvarme,
har modtaget endnu en bevilling fra EUDP. Oveni de 4,1 mio. kr., som
virksomheden har fået bevilget tidligere, har de netop modtaget 1,5
mio. kr. Pengene er øremærket til at bidrage til at løse en specifik
udfordring omkring teknologien. Læs mere på www.ac-sun.com.

Teknologi testes i living labs
ECTunes, som udvikler intelligent lyd til elbiler, har i 2011 testet deres system af på
Insero Horsens elbilprojekt Prøv1elbil. Erfaringerne herfra bruger ECTunes i deres nye
version af teknologien, som lanceres i 2012. Efter flere henvendelser fra industrien
har virksomheden desuden kørt pilotprojekter på eldrevne gaffeltrucks hos Hydro Aluminium i Danmark og Norge, hvor kunstig motorlyd nu er med til at øge sikkerheden i
produktions- og lagerhaller. Lyden til de stille køretøjer er en vigtig sikkerhedsmæssig
foranstaltning og derfor på vej til at blive lovpligtig i flere lande, som fx USA og Japan.
Læs mere på www.ectunes.com.

5

S T R AT E G I

Klynger samler virksomheder
fra hele verden – i lokalområdet
Siden Insero Horsens analyserede
områdets erhvervsliv, har klynger
og ventureinvesteringer været et
centralt middel til at nå målet om
lokal bæredygtig vækst.
Områdets erhvervsliv har nogle klare mulig
heder for at skabe fremtidig vækst og styrke
positioner i markedet indenfor energi og IT.
Disse muligheder realiserer ikke sig selv, og
nogen må gå forrest.
Det var en afgørende konklusion på den
erhvervsanalyse, som Insero Horsens gennemførte. Analysen viste desuden, at særligt
fem områder havde potentiale, nemlig elbiler,
vedvarende energi, energi byggeri, IT og geotermisk energi.

Klynger fremmer grøn vækst
Netop rollen som katalysator og knudepunkt
inden for de forskellige områder har Insero
Horsens efterfølgende skrevet ind som et bærende element i vores strategi frem mod 2013.
Et element, som både det lokale erhvervsliv og
Insero Horsens repræsentantskab har været
involveret i og kommet med input til på workshops. Klynger skal supplere de investeringer,
som Insero Horsens laver i lokale iværksættere
samt forsknings- og udviklingsprojekter inden
for energi og IT. Derudover skal de åbne op for
nye muligheder for iværksættere og forskere
i form af kapital, netværk, aktiviteter, living lab
og viden, som de ikke finder andre steder.
Erfaringer fra elbilområdet
Allerede i 2009 etablerede Insero Horsens
elbilklyngen Insero E-Mobility. Erfaringerne
herfra viste, at ved at sætte fokus på et om-

Elbilklyngen Insero E-Mobility samlede i 2011 elbilbranchen til stor konference i Horsens.
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råde og gennemføre aktiviteter, skabe viden
og samle virksomheder, så fungerer klyngen
som vækstgenerator for en branche. Insero
E-Mobility har, sammen med de øvrige investeringer, Insero Horsens har gennemført
inden for elbiler en stor andel i, at lokalområdet er blevet landskendt for den miljøvenlige
transportform. Også udenlandske virksomheder
inden for branchen har fået øje på Horsens. En
af dem er amerikanske Nuvve som planlægger
at etablere deres europæiske hovedsæde her.
Investeringer i fundraising
Til at styrke udviklingsindsatsen og sikre ny
viden om, hvordan vi fx fremmer miljøvenlige
energiprodukter, vil Insero Horsens prioritere
fundraising og projekter højt. Ved at tiltrække
nationale og internationale midler får lokale
virksomheder muligheder for at udvikle sig og
innovere, som de ellers ikke ville have haft råd til.

S T R AT E G I
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Status på strategi og klynger
Ved udgangen af 2011 havde Insero Horsens investeret i tre klyngeselskaber: Insero
E-Mobility, DSE Airport Solutions og Insero
Energy. Desuden etablerede Insero Horsens
i 2011 Insero Business Services, som skal
sikre fundraising og gennemføre projekter
for iværksættere og virksomheder. Inden for

venture investerede Insero Horsens i 2011
i energiteknologivirksomheden TEGnology,
som nu kan føjes til en samlet liste på syv
iværksættervirksomheder, ved siden af de to
innovationsmiljøer Vitus Bering Innovation
Park i Horsens og Green Tech Center i Vejle,
som forventes realiseret i 2013.

Hvad er en klynge?
En klynge kan karakteriseres som et fælles
skab inden for et udvalgt fagligt område, hvor
forskellige virksomheder og vidensinstitutioner samles og udvikler sig ved at drage nytte
af hinandens viden og kompetencer.

Klynger andre steder
Den mest kendte erhvervs-klynge i verden
er Silicon Valley i Californien. Hvis man vil
vide noget om IT, er Silicon Valley stedet. I
Danmark er de mest kendte klynger Medico
Valley nord for København og IT-byen på
Katrinebjerg i Aarhus.

Dette er Insero Horsens forretningsmodel.
Vi kalder den ”The Insero Way”. Fonden er
illustreret gennem den lilla ring. Inden for
ringen ses de fem fokusområder og tilhørende klynger samt rådgivningsselskabet
i midten. De iværksættervirksomheder,
som fonden investerer i, er placeret med en
løsere tilknytning, nemlig uden for ringen.
Disse investeringer vil blive solgt fra, når
de er klar til at stå på egne ben, ligesom
at nye løbende kommer til.

Hvordan opstår klynger?
Oftest er klynger drevet frem af en stor virksomhed eller en organisation, som har fokus
på det faglige felt. Gennem deres tilbud,
succes og kompetencer tiltrækker de nye
virksomheder, som atter tiltrækker flere. En
klynge udvikler sig over tid, og er resultatet af
tidens virksomheder, aktiviteter og viden.
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Et nyt, samlende navn og udtryk
Større sammenhæng
For at skabe en tydelig sammenhæng
mellem fonden og de selskaber vi selv har
etableret, samt selskaberne imellem, har
vi skabt en ny fælles identitet og et nyt
navn til hele koncernen: Insero. Et samlet
brand betyder, at alle fondens aktiviteter
og investeringer forbindes om det fælles
mål om at skabe bæredygtig vækst og
udvikling.

Globussen viser vores lokale forankring og internationale udsyn. Den dybe farve markerer
os omkranset af uendelige muligheder.
Den lilla farve er valgt for at markere, at
Insero Horsens og vores aktiviteter er en
unik kombination af den blå kapitalsektor og
de udviklingsorienterede og innovative brancher, som typisk er rødlige i deres farvevalg.

Samlet set var målet at skabe et udfordrende
og dynamisk udtryk.
Også store uddannelsesprojekter som Mobil
Lab og Projekt Samspil har fået den nye
visuelle identitet.

En ny farvepalette

Insero-navnet
Både fonden og de selskaber som fonden
selv har etableret, har fået navnet Insero.
Insero er et abstrakt navn, som favner alle
vores aktiviteter. Insero er latin og betyder
”at så”, ”at pode” og fortæller historien om
os som katalysator for udvikling og vækst.
Betydningen rammer dermed i hjertet af
vores formål.
For at kunne kende de enkelte selskaber
fra hinanden, har de alle fået et ”efternavn”, der definerer deres arbejdsområde. Fx Insero E-Mobility som arbejder
med e-mobilitet og fondens lokale aktiviteter som hedder Insero Horsens.
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Hvad med
iværksætterne?
De iværksættervirksomheder, Insero
Horsens investerer i, har deres egen
selvstændige identitet. Flere iværksættere ønsker dog at reklamere for deres
samarbejde med Insero Horsens, da de
opfatter det som en blåstempling af deres
virksomhed. Derfor er Insero Horsens logo
tydeligt på flere iværksætteres hjemmesider samt i deres markedsføringsmateriale.

Let’s grow
For at markere Insero koncernens overordnede formål, har vi valgt sloganet ”Let’s
grow”. Det er vores løfte til vores samarbejdspartnere og iværksættere, om at vi
vil skabe vækst sammen med dem, og en
opfordring til lokalområdet om at hjælpe
os med at skabe lokal bæredygtig vækst.

NYHEDER FRA INSERO

Nyheder fra Insero-koncernen

DSE Airport Solutions
Horsens-virksomheden DSE Airport Solutions har i gennem mange år
haft spidskompetencer inden for kontrol- og overvågningssystemer
til lufthavnsbranchen. Disse IT-kompetencer vil i fremtiden blive efterspurgt inden for energibranchen. Derfor har Insero Horsens og DSE indgået et samarbejde, hvor Insero Horsens har købt sig ind i DSE, og hvor
DSE skal stå i spidsen for Insero Horsens indsats på IT-området. I første
omgang vil fokus være på at optimere energiforbruget i energisektoren
gennem IT. DSE fik desuden et regnskabsmæssigt flot 2011.

Insero E-Mobility

Insero Business Services

Insero Energy

Elbilklyngen har haft et forrygende travlt år.
I sommers afholdte Insero E-Mobility en stor
og velbesøgt elbilkonference i Horsens kaldet
BET. I efteråret holdte de et netværksmøde i
Paris, hvor den franske og danske elbilbranche
etablerede kontakter, ligesom at klyngens medarbejdere har holdt indlæg i Toronto, München
og på internationale konferencer i Danmark.
I forbindelse med det store nordiske SAFEprojekt afholdte Insero E-Mobility en workshop
i Horsens med repræsentanter fra seks forskellige lande om mulighederne for klimavenlig
e-mobilitet i byer.

Insero Business Services har siden sin opstart i august haft fokus på at søge midler
til forskellige udviklingsprojekter. Det er bl.a.
lykkedes at få en bevilling fra Højteknologifonden til en erhvervspostdoc til Horsensvirksomheden Munin Spot Technology.
Insero Business Services har også hjulpet
flere andre lokale virksomheder i udviklingsprocesser.

Insero Horsens og VIA University College er
gået sammen om en forstærket indsats på
området omkring jordens energi, som en del af
at skabe et samlet vedvarende energi-baseret
energisystem. VIA University College styrker
sin forskning på området, og Insero Horsens
etablerer klyngeselskabet Insero Energy, der
skal bidrage til at skabe ny viden og kommer
cialisere den. Samarbejdet er et naturligt
næste skridt i det årelange samarbejde om
geotermiske projekter.

Derudover deltager Insero Business Services – i samarbejde med en række andre nationale og internationale parter – i
forskningsprojektet ”EcoSense”, som har
fået en bevilling på ca. 18 mio. kr. fra Det
Strategiske Forskningsråd. Projektet ledes
af Aarhus Universitet, og formålet er at
udvikle og demonstrere nye metoder til at
måle, opsamle og visualisere data og information fra smart-phones til at vise klima
påvirkninger.
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Vækst og udvikling
kommer ikke af sig selv
INTERVIEW - Redaktionen har sat direktøren og formanden i stævne i et interview, for at få et indblik i deres
overvejelser omkring de store udfordringer for Insero Horsens, den nye strategi, navn og fremtiden i lokalområdet.

Med en klyngestrategi påtager I jer en aktiv rolle i udviklingen af erhvervslivet i lokalområdet.
Hvad er jeres forventninger til Insero
Horsens klyngestrategi?
Ulrik Kragh, formand (UK): Kongstanken
ved klynger er, at vi får skabt partnerskaber.
Virksomheder, der samarbejder om at finde
de rette kompetencer, om at søge forsknings- og udviklingsmidler, og om at skabe
ny viden.
Mogens Vig Pedersen, adm. dir. (MVP):
Ja, klynger fungerer i dag som tiltrækningskraft for viden udefra.
UK: Vi kan også se, at klynger gør det attraktivt for en iværksætter at etablere sig
inden for vores geografi. For vi bidrager ikke
kun med risikovillig kapital, men tilbyder også
tilknytning til en klynge. Og så hjælper Insero
Business Services der, hvor iværksætteren
ikke selv slår til.

Og i takt med at klyngerne udvikler sig, vil
endnu flere virksomheder og dermed arbejdspladser komme til.

Fonden har de sidste par år været igennem
en navneproces, som endeligt blev vedtaget
af repræsentantskabet i 2012. Her skiftede
fonden navn fra Energi Horsens til Insero
Horsens.
I har skiftet navn til Insero. Hvad med
Energi Horsens navnet?
MVP: Først vil jeg egentlig gerne takke
Energi Horsens-navnet for, at vi er nået
hertil, hvor vi er i dag. Det har åbnet døre for
os at have et kendt navn. Men nu er det tid
til noget nyt. Vi er et andet selskab, end da
Energi Horsens-navnet blev skabt, og vi er i
gang med at bygge en unik organisation op
omkring klynger.

MVP: I Insero Horsens arbejder vi på at
få det lokale erhvervsliv ud i verden. Med
klyngerne får vi også verden til at kigge på
vores område. Og så er effekten større. Vi
skal skabe noget, der er så unikt, at andre
får øje på os. Ligesom Silicon Valley. Og
vores elbilklynge er på vej. Nu vil amerikanske Nuvve etablere sig i Horsens med otte
ansatte.

UK: Ja, Energi Horsens-navnet har været et
stærkt brand, som har stået for noget solidt
og stabilt inden for energi og IT. Til gengæld
må vi sige, at efterhånden som Fonden har
udviklet sig, og vores medarbejdere er ude
og skabe partnerskaber, så opstod en række
misforståelser omkring, hvem vi var, fordi
vi hed Energi Horsens. De iværksættere, vi
mødte, så os som et forsyningsselskab og
valgte os fra. Derfor har vi valgt det nye navn
Insero til både fonden og vores klyngeselskaber.

UK: Lægger man alle vores aktiviteter sammen, så har Insero Horsens allerede nu andel i
omkring 37 arbejdspladser lokalt som på den
ene eller anden måde bidrager til at reducere
energiforbruget og skabe bæredygtig vækst.

MVP: Energi Horsens-navnet blev opfattet
snævert omkring traditionel elforsyning. En
udfordring, flere elselskaber har håndteret
ved at skifte til et mindre specifikt navn, fx
NRGi, Verdo og SE, tidligere Sydenergi.

UK: Man kan sige, at vi er forbi etableringsfasen,
hvor det var godt at have et navn med nogle
anerkendte værdier og traditioner. Nu har vi behov for en ny identitet, som stemmer overens
med den organisation og de mål, vi har i dag.
MVP: Insero er et navn, der umiddelbart ikke
har en betydning og som favner bredt. De, som
er nysgerrige og går i dybden med navnet finder så ud af, at det er et latinsk ord, der betyder
”at så”, ”at pode”. Lige det, vi gerne vil. Så nogle
frø i området, som gør, at det vokser sig stærkt.
UK: Ved at skabe nysgerrighed omkring
navnet, giver vi os selv muligheden for at
skabe et helt nyt brand. Vi kan sætte os på
markedet inden for IT og energi i forhold til
nye projekter, iværksættere og viden. Det
bliver Insero lig med. Som Energi Horsensnavnet har hjulpet os i gang, håber vi på, at
Insero-navnet kan give iværksætterne den
blåstempling, som de har behov for.
MVP: Globen i vores logo er også med til at
bygge det nye brand. Den signalerer, at vi
tænker globalt, men arbejder lokalt.

Insero Horsens har siden opstarten bevæget
sig ind på venture-markedet, som investerer i
nye start-up-virksomheder.
Hvordan prioriterer I jeres investeringer
i iværksættere?
UK: Når formalia er på plads, og vi ved, at
en iværksætter lever op til vores kriterier, så
kigger vi på den innovative flyvehøjde. Er der
globalt potentiale? Insero Horsens investerer i virksomheder på et tidligere stadie end
bankerne. Det betyder, at vi er risikovillige, og
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ofte når iværksætterne inden deres produkt
er færdigt. Når produktet efter nogle år kan
stå på egne ben, så sælger vi vores andel og
geninvesterer pengene i at hjælpe nye iværksættere i gang.
MVP: Ja, bankerne er fokuseret udelukkende
på kroner og ører. Vi har flere parametre.
Selvfølgelig skal en investering give afkast,
men den skal også give viden og arbejdspladser i lokalområdet. Det er summen af flere
ting, som skaber vækst.
UK: Der er stor risiko forbundet med så
tidlige investeringer. Nogle gange vil vi skyde
ved siden af, men når vi rammer, så er det til
gengæld rigtig godt. Og uanset afkastet, så
er der flere afledte effekter af at opbygge
en virksomhed. En iværksætter etablerer sig
i området, samler og skaber ny viden, finder
andre lokale virksomheder som partnere,
samarbejder med uddannelsesinstitutionerne osv. Vores investering bliver starten på en
udvikling. Det skaber dynamik.
MVP: Vi har en ambition om at investere i
fire iværksættere om året. På et tidspunkt
kommer vi derfor op på 25 virksomheder
i vores portefølje. Det vil kræve mere fra
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os. Vi kan se, at jo mere aktivt vi bidrager
gennem vores bestyrelsesarbejde, desto
bedre går det selskaberne. Så vi bliver nødt
til løbende at justere vores organisation for
at sikre, at vi fortsat er en attraktiv og aktiv
partner for iværksætterne.
Fonde måles ofte på kapacitetsomkostninger i forhold til bevillinger. Hvordan
forholder Insero Horsens sig til det?
UK: Insero Horsens kapacitetsomkostninger
dækker over henholdsvis en administrations- og en udviklingsopgave. Ser vi på vores
administrationsomkostninger, så skal de
være super effektive og holdes i bund. Og
sådan er det også i dag. Udviklingsopgaven
må til gengæld gerne koste noget. For det er
her, vi er med til at forfølge vores vision om
at skabe bæredygtig vækst.
MVP: Jeg synes faktisk, det er et lidt frækt
spørgsmål at stille. For vi er en hybrid. Vi er
både en fond, et innovationsmiljø og nogle
kalder endda det, vi laver, for erhvervsudvikling. Så en ren sammenligning med andre
fonde giver ingen mening. Når vi sætter ting
i gang, udvikler virksomheder og investerer i
iværksættere, er vi et innovationsmiljø.

UK: Vi prioriterer også at synliggøre vores aktiviteter, så vi kan tiltrække de rigtige partnere.
Via kommunikation lykkes det os at fortælle
den gode historie og tiltrække midler udefra.
MVP: Vi har desuden sat os det mål, at vores
kapacitetsomkostninger ikke må overstige
det beløb, vi tiltrækker udefra. For lokalområdet er bundlinjen derfor altid et plus. I 2011
tiltrak vi 12,3 mio. kr. i kapital udefra, og året
før var det endnu mere.

Insero Horsens er forankret i området omkring Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Det er et forholdsvis lille område, set i
lyset af fondens store ambitioner.
Insero Horsens vil skabe Danmarks
stærkeste tekniske kompetencecenter.
Hvordan vil I gøre det inden for jeres
geografi?
MVP: Vi har en kompetenceplatform, som er
unik. Området har i dag viden om produktion,
og det er forudsætningen for innovation.
Der er rimelig lav arbejdsløshed, og området
ligger tæt geografisk. Som jeg ser det, har
virksomhederne gode muligheder for at få
succes og udvikle sig.

INTERVIEW

UK: Det er et godt udgangspunkt at bygge
videre på. Vi er der ikke i dag. Men vi tager
nogle vigtige skridt med vores strategi 2013,
der har fokus på, at klynger skal samle virksomheder og ny viden.
MVP: Gennem klyngerne skaber vi netværk
i hele verden. Vores lokalområde bliver en del
af den globale udvikling. Da Silicon Valley blev
kendt, var der et par store virksomheder, universiteter og noget kapital. Vores kapital kan
ikke gøre det alene, men udnytter vi den til at
tiltrække endnu mere kapital og nye virksomheder, så kan vi nå langt. Derudover kommer
al den internationale viden, vi har trukket til
områdets virksomheder i forskellige projekter.
VIA University College er også helt fremme
bl.a. inden for geoenergi.
UK: Insero Business Services har en vigtig
rolle. Virksomheder kan have lysten til at
starte udviklingsprojekter, men det kan være
svært at overskue – og det kan bremse dem.
Her kan IBS hjælpe med at finde partnere,
sikre fundraising, projektledelse, økonomi og
hjælpe med at synliggøre projektet. Det skal
være enkelt for de lokale virksomheder at
ville udvikle.

Lokalområdet er omdrejningspunktet i Insero
Horsens arbejde, og Insero Horsens ønsker at
være en aktiv medspiller i den udvikling, som
lokalområdet gennemgår.
Hvilken rolle ønsker I, at Insero Horsens
skal spille i lokalområdet?
MVP: Lige nu er der mange, der står stille og
holder igen pga. finanskrisen. Vi vil være dem,
som skaber noget og løber ting i gang. Vi vil få
de muligheder, vi har i området, realiseret, så
andre virksomheder kan bygge videre på det.
Vi vil sikre, at området ikke går i stå, men hele
tiden flytter sig. Vækst og udvikling kommer
ikke af sig selv.
UK: Ja, vi vil være inspirator. Og med almene
investeringer og fx tre mobile laboratorier
vil vi gøre vores til, at de unge mennesker
bliver blandt landets dygtigste inden for
naturvidenskab, og at området fortsat er et
spændende og attraktivt sted at bo. På den
måde skaber vi bæredygtig vækst og udvikling for lokalområdet på den lange bane.
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Ny teknologi omsætter
spildvarme til strøm
TEGnology har udviklet en bane
brydende og patenteret teknologi,
som kan få stor effekt på miljøet.
Insero Horsens investering i selskabet er et eksempel på, hvordan et tæt
samarbejde kan skabe mere værdi.
Hedensted-iværksættervirksomheden
TEGnology ApS, med grundlægger Flemming
Bjørn Hansen i spidsen, har i samarbejde med
forskere på Aarhus Universitet og German
AeroSpace Institute udviklet en energiteknologi baseret på nye unikke energimaterialer,
der omsætter spildvarme til strøm.
Den nye teknologi har et enormt potentiale
og kan udnyttes i flere markeder. I bilbranchen kan teknologien sikre en mere effektiv
udnyttelse af brændstoffet og få en bil til at
køre op imod 10 % længere på literen.
Behov for kapital til at komme videre
Den unikke teknologi har igennem længere
tid været i Insero Horsens søgelys, og fon-

den har i nogle år været i dialog med TEGnology omkring en potentiel investering. I
slutningen af 2011 var tiden imidlertid inde.
Teknologien manglede nu kun den endelige
færdigudvikling for at blive klar til at møde
markedet, og potentialet var tydeligt.
For at sikre TEGnology de bedste muligheder
i sin fremtidige udvikling kontaktede Insero
Horsens en anden investor, Innovation MidtVest, omkring mulighederne for en fælles
investering. Med et fælles investeringssyndikat lykkedes det at fordoble Insero Horsens
investering og tiltrække ekstra kapital til en
lokal virksomhed.
”Med ny kapital bliver vi de første på verdensmarkedet med en teknologi, der så effektivt
kan udnytte energien. Og vi er de første på
verdensmarkedet med de nye og billige materialer. Vi forventer, at teknologien vil gøre en
forskel for klimaet – ikke bare i Danmark, men
også internationalt,” forklarer Flemming Bjørn
Hansen. Hans vurdering er desuden, at opfindelsen har potentiale til flere arbejdspladser,

Grundlægger Flemming Bjørn Hansen i virksomhedens Hedensted-lokaler.
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og at det som udgangspunkt er tanken, at
produktionen skal foregå i Hedensted.
Bilbranchen venter på teknologien
Flere brancher er oplagte for teknologien, og
Flemming Bjørn Hansen har en klar plan for,
hvor han vil indlede sin indsats.
”Bilbranchen har længe efterspurgt løsninger,
der optimerer brændstofforbruget, i takt med
at benzin og dieselpriserne stiger. Derfor er
det et oplagt marked at introducere teknologien på,” fortæller han.
I en bil vil teknologien udnytte den temperaturforskel, der er mellem udstødningsrøret
på 400-500 grader og køleren på 50-100
grader. TEGnology omdanner denne temperaturforskel og spildvarme til ny strøm, som
kan anvendes i bilen. Dermed kører den længere på literen. Andre brancher med store
mængder spildvarme er fx skibsindustrien
samt cementindustrien.
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TEGnology teknologien fylder ikke meget, men har stor effekt.

Om teknologien
TEGnology og Aarhus Universitet har i et
samarbejde udviklet to effektive energimaterialer baseret på zinkantimonoid og magnesiumsilicid. De kan omforme en temperaturforskel til strøm og fungerer i meget høj varme
– op til 500 grader. Materialerne er patenteret,
og beregninger og tests viser, at de har stor
positiv effekt på miljøet, når de anvendes i en
TermoElektrisk Generator (TEG). Fx kan de få
en bil til at køre op til 10 % længere på literen.
Om investeringen
Insero Horsens har afsat 3 mio. kr. til investering i TEGnology, mod en ejerandel.

Investeringen blev syndikeret med Innovation MidtVest, som har kompetencer inden
for energiteknologi, og som ligeledes har
afsat 3 mio. kr. I dag sidder John Dascher
fra Insero Horsens som formand i TEGnologys bestyrelse sammen med grundlæggeren og en repræsentant fra Innovation
MidtVest.
Potentialet i investeringen
Insero Horsens har investeret i TEGnology for
at give virksomheden mulighed for at færdigudvikle produktet og lancere det på markedet. Når virksomheden har vist sit værd, er
vokset og kan stå på egne ben, er det tanken,

at Insero Horsens sælger sine aktier mod et
afkast på investeringen.
I mellemtiden når virksomheden at skabe en
række afsmittende fordele for lokalområdet,
såsom arbejdspladser, øget viden og nye
samarbejder med andre virksomheder.
Vinder af international konkurrence
TEGnology har vundet Network of Automotive Excellence’s innovationskonkurrence 2012.
Det er en international anerkendt konkurrence,
med flere hundrede deltagende virksomheder
fra hele verden. TEGnology vandt i kategorien
”Powertrain & Electrification.”
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Efterlysning: Iværksættere
inden for energi og IT
Insero Horsens investerer i iværksættere og
virksomheder inden for energi og kommunikationsteknologi. Vores mål med investeringerne
er at tiltrække viden og arbejdspladser til
lokalområdet – og at skabe gode forretninger,
der giver et afkast, som vi kan geninvestere.
Vi er hele tiden på udkig efter nye initiativrige iværksættere med løsninger på
fremtidens udfordringer, som kan bidrage
til at reducere energiforbruget og skabe klimavenlige løsninger. Læs her om, hvad det
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Indledende samtale
og ansøgning
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vil sige at søge venturekapital hos Insero
Horsens.

vurderer vi endeligt, om vi kan investere i
virksomheden.

Sådan foregår ansøgningsprocessen
En typisk ansøgningsproces foregår på den
måde, at en iværksætter kontakter os og
fortæller om sin forretningsidé. Er ideen
umiddelbart inden for Insero Horsens formål, vil vi gå videre med den og undersøge
den nærmere på baggrund af en ansøgning. Når vi har fået svar på vores spørgsmål og analyseret forretningen grundigt,

Fra vi har første kontakt med iværksætteren
til en eventuel aftale underskrives, går der
typisk imellem 2-4 måneder.

Vi vurderer din idé

1
2
3

Endelig forhandling
og aftale

Andre gange vil ansøgningsprocessen starte
med, at Insero Horsens proaktivt tager kon
takt til en iværksætter med en god forretningsidé. Eller ved at en af vores investeringspartnere kontakter os med en god case.

ERHVERV

Alle med en god idé er meget velkomne
til at kontakte vores investeringsteam
på 70 26 37 48

Insero Horsens tilbud til iværksættere
I Insero Horsens arbejder vi målrettet på at
tiltrække de bedste ideer og iværksættere,
for med dem følger mere viden, bæredygtig
vækst og udvikling samt udsigt til økonomisk afkast. Derfor gør vi det også tydeligt
for vores iværksættere, hvad de får ud af at
samarbejde med os, og hvordan vi kan – udover kapital – bidrage til en positiv udvikling i
virksomheden.
Vi deler typisk vores tilbud op i tre: Risikovillig
kapital, rådgivning og netværk.
Risikovillig kapital
Insero Horsens er mere risikovillig end andre
venture investorer. Vi investerer gerne i virksomheder, der befinder sig på et tidligt stadie,
hvor teknologien stadig er under udvikling og
kun lige på vej til at ramme markedet.
Det betyder, at der er en større risiko forbundet med vores investeringer, men omvendt

Fakta om
Insero Horsens investeringer
Insero Horsens har syv iværksættervirksomheder i sin portefølje: Screen Ticket,
ECOmove, AC Sun, ECTunes, Klimabevidst.
dk, Munin Spot Technology og TEGnology.

Målet med vores investeringer
Når virksomheden har bevist sit værd,
sælger vi vores aktier for at opnå afkast
af vores investering. Dette afkast investerer vi i nye iværksættervirksomheder.
Udover økonomisk afkast har vi et mål
om, at vores investeringer skal bidrage
til at skabe lokale arbejdspladser og lokal
vidensopbygning.

kan afkastet blive væsentligt højere i de
tilfælde, hvor virksomheden efterfølgende
bliver en succes.
Vi forsøger ofte at syndikere vores investering med en eller flere andre investorer for at
kunne sprede os over flere investeringer og
tiltrække mere kapital til området udefra.
Rådgivning
Når vi har investeret i en iværksættervirksomhed, træder vi ind i bestyrelsen, og gør alt,
hvad vi kan, for at den bliver en succes. Gennem bestyrelsesarbejdet bliver vi, afhængigt
af behovet, en tæt sparringspartner inden for
fx strategi, udvikling og finansiering.
Ved siden af bestyrelsesarbejdet tilbyder
Insero Horsens datterselskab Insero Business
Services rådgivning i forbindelse med udviklingsprojekter, herunder projektansøgninger,
fundraising, projektledelse samt kommunika-

tion, og hjælper typisk også med at håndtere
selskabernes økonomi og bogholderi. På
den måde gør vi det mere overskueligt for
iværksættere at fokusere på at udvikle deres
virksomhed.
Netværk og klynger
Iværksættere bliver ofte en naturlig del af
vores klynger og opbygger derigennem et
værdifuldt netværk af samarbejdspartnere
og vidensinstitutioner. Klyngerne giver
desuden adgang til testfaciliteter, nyeste
forskning, udviklingsprojekter samt forskellige arrangementer og events.
For at skabe optimale rammer for iværksættere har Insero Horsens investeret i udviklingsparken Vitus Bering Innovation Park i
Horsens, og planlægger Green Tech Center
i Vejle.

Vores kriterier for investering
Vi investerer i iværksættere inden for
energi og IT.
Vores kriterier for at investere i en forretningsidé er, at den skal:
1. Indeholde noget nyt – enten forretningsmæssigt eller teknologisk
2. Have vækst- og markedspotentiale
– gerne internationalt
3. Have det rette team til at føre ideen ud
i livet
4. Have udsigt til et attraktivt økonomisk
afkast
5. Bidrage til vækst, viden eller arbejdspladser i vores lokalområde.

Udviklingen i antallet af
modtagne erhvervsansøgninger
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Flere ideer op i luften
Insero Horsens har gennem en årrække haft fokus på innovation i lokalområdet. Både i
uddannelsessystemet, i virksomhederne og blandt befolkningen. En langsigtet indsats,
som skal fremme den innovative kultur.

Living labs, innovationsprojekter, idékonkurrencer, eksperimenterende undervisning, mobile laboratorier og forsknings- og
udviklingsprojekter er overskrifterne på
mange af de projekter, Insero Horsens løbende sætter i gang. Formålet er at opfordre og udvikle lokalområdets børn, unge,
voksne og virksomheder til at tænke nyt,
få ideer og arbejde videre med dem.
”Vores Prøv1elbil-projekt er et living lab
inden for elbiler, som er med til at ændre
vores tankegang. I stedet for at tænke
”elbilen dur ikke om vinteren”, så skal vi
tænke ”her er en udfordring, fedt! Det er
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en mulighed!” Projektet serverer en række
udfordringer for lokale virksomheder, som
de kan skabe en forretning på at udvikle
løsninger til,” forklarer innovationschef
Karsten Lumbye Jensen og tilføjer, at det
lægger kimen til fremtidens vækstvirksomheder.

Elever skal eksperimentere
de gode ideer frem
Indsatsen starter allerede i folkeskolen, og
her prioriterer fonden projekter som understøtter en eksperimenterede undervisning.

”Ved at lave eksperimenter og prøve sig
frem, lærer eleverne at omsætte deres
ideer til konkrete produkter. De tænker
nyt, og de lærer af de fejl, de laver. Som
balloner, nogle flyver helt til tops, mens
andre falder til jorden eller sprænger.
Det er vigtige forudsætninger for at blive fremtidens iværksættere og innovatører,” siger uddannelseschef Hans Jørn
Hansen. Han oplever jævnligt, hvordan
de mange eksperimenter med fx robotter og ny teknologi motiverer eleverne
til at lære mere.
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”Min definition af innovation
er, at det skal være nyt og nyttigt. Første gang jeg stødte på
begrebet var i USA i 1986. Nu
er det bredt kendt, men småt
anvendt.”
Hans Jørn Hansen

”Vi skal gøre vores område
snildt. Når vi møder en udfor
dring, skal vi kigge på den
og tilpasse os og gøre udfor
dringen til en forretning. Det
skal vi blive gode til, og det
kræver træning.”
Karsten Lumbye Jensen

Innovation anno 2012
Hvad kan vi forvente os af 2012 inden for
innovation fra Insero Horsens side?
”Vi afholdte i 2011 en innovationskonference, Creative Edge. Her samlede vi
100 erhvervsfolk fra hele landet. Det vil
vi gøre igen – og endnu bedre og vildere.
Og så vil vi starte aktiviteter, som giver
lokale borgere mulighed for at smage på
innovation, i form af en idekonkurrence
og foredrag. Alle skal opleve nydelsen
ved den udfordring, det er at innovere,”
siger Karsten Lumbye Jensen, og tilføjer,

at også lokale virksomheder kan vente sig
forskellige initiativer fra Insero Horsens.
De gule sedler skal op af skufferne og
tænkes videre.
”I sommeren 2012 lancerer vi det tredje
Mobil Lab. Temaet er innovation og iværksætteri, og den giver os mulighed for at
inspirere både skoler, virksomheder og
privatpersoner til at tænke nyt, udvikle
koncepter, lave prototyper og meget mere.
Det er en kæmpe satsning, som forhåbentlig vil sætte en masse i gang,” fortæller Hans Jørn Hansen og fortsætter:

”Vi vil investere dér, hvor vi kan gøre
en forskel. Vi tænker innovation sammenhængende og har mulighederne til
at sætte ind, hvor andre giver slip. Det
forpligter. Fx har vi i Hedensted bevilget
penge til et energinetværk, hvor håndværkerne bliver uddannet til at tænke i
nye, energivenlige renoveringsløsninger.
Det ville ikke være sket uden os. Vi kan
være med til at lægge overlæggeren lidt
højere og dermed skabe ekstra vækst og
udvikling i lokalområdet,” forklarer Hans
Jørn Hansen.
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365 dage med innovation
100 erhvervsfolk blev udfordret
på deres viden om innovation
Den 29. november 2011 summede Horsens af kreativitet, da Insero Horsens,
Kultuhverv og Horsens Erhvervsråd afholdte Creative Edge 2011 på Horsens Ny
Teater. Innovation og nytænkning var omdrejningspunktet på konferencen, hvor
100 deltagere fra hele landet mødte op. Oplæg af udenlandske og danske eksperter, workshops og ny teknologi inspirerede deltagerne til at tænke udvikling og
innovation ind i deres daglige arbejde. Deltagernes evaluering af konferencen var
så positiv, at succesen gentages den 27. november 2012.

Luft under vingerne
Til sommer får unge i alderen 12-15 år mulighed for at
komme på en helt ny sommerskole. Sporten er naturvidenskab, teknik og innovation, og temaet bliver ”luft
under vingerne”. Det betyder, at der skal eksperimenteres med robotter, design af fly- og møllevinger, bygning
af raketter, drager og luftballoner og meget mere. Det
foregår i uge 32 på Bråskovgård Efterskole, og underviserne er både lærere og unge studerende, herunder
dygtige unge, som har modtaget talentlegater fra
Insero Horsens.
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Brugerdrevet innovation
i lokalt projekt
Den lokale virksomhed Tagarno har udviklet et digitalt forstørrelses- og visualiseringssystem, som kan
bruges i undervisningen i de naturvidenskabelige
fag. Med Insero Horsens bevilling har Tagarno startet
projektet ”Naturfag med nye øjne”, i samarbejde med
fem lokale grundskoler og gymnasier. Skolerne tester
teknologien og giver deres respons og ideer tilbage
til Tagarno via en brugerdrevet webplatform. På den
måde får skolerne mulighed for at undervise i naturfag på en ny måde, og samtidig er både elever og
undervisere med til at videreudvikle systemet.
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Lokal erhvervsudvikling
som forskningsprojekt
Insero Horsens har igangsat et forskningsprojekt med en Ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet. Formålet med projektet er bl.a. at skabe
viden om, hvordan det lokale erhvervsliv udvikler sig, og hvordan man
kan skabe lokal vækst og udvikling. Projektet vil finde frem til nogle
metoder og modeller, der kan skabe et frugtbart samarbejde mellem
uddannelse og erhvervsliv.

Innovation og
iværksætteri
på skoleskemaet
Over 100 førsteårsstuderende deltog den 16.
og 17. november 2011 i årets Innovation Cup
på Learnmark i Horsens. Temaet var ”at skabe
værdi”, og på 24 timer skulle de studerende
løse en problemstilling for en virksomhed. Innovation og iværksætteri var på dagsordenen,
og for at sikre en innovativ tværfaglighed var
grupperne blandede med studerende fra forskellige skoler og uddannelsesretninger. Det
var en festdag for deltagerne med musikalske
indslag.

Tre skoler eksperimenterer
med robotter
Horsens Statsskole, Torstedskolen og Midtbyskolen havde alle et ønske om at styrke
den naturvidenskabelige undervisning ved at gøre den mere eksperimenterende og
aktiv. Derfor søgte de Insero Horsens om LEGO Mindstorms robotter og fik godkendelse. I dag designer, programmerer og tester eleverne robotter, og de styrer robotternes adfærd. I samme projekt fik skolerne mulighed for at deltage i First LEGO Leaguekonkurrencen i Horsens. Det gav den sideeffekt, at der blev bygget relationer mellem
skolerne, da nogle af de ældste elever fra Horsens Statsskole var mentorer for mindre
klasser fra andre skoler.

Fakta om vores
investeringer i innovation
og udvikling i 2011
• 2 Ph.d.-stillinger og 1 erhvervs postdoc
• 5 erhvervs-, forsknings- og udviklings
projekter, herunder living lab.
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6. klasse besøger
virksomheden Glud & Marstrand

Et attraktivt lokalområde
er vores forudsætning
Insero Horsens bidrager årligt til mange projekter i lokalområdet inden for uddannelse, sport og kultur.
Bevillingerne er med til at løfte de lokale aktiviteter og gøre området attraktivt at bo i.

Udover at investere i iværksættere, klynger, udvikling og arbejdspladser i lokalområdet, er Insero Horsens ofte bidragsyder,
når lokale skoler, fritidsklubber og kulturinstitutioner søsætter nye projekter. Det
handler om at være til stede dér, hvor fondens kapital har sin oprindelse og bidrage
til, at lokalområdet udvikler sig – også på
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områder, som ikke kan måles i arbejdspladser,
energibesparelser og kroner og ører, men
som gør en forskel for hverdagen.
Et attraktivt lokalområde og innovative
uddannelsestilbud er en grundlæggende forudsætning for at skabe udvikling i området,
tiltrække nye iværksættere og de dygtigste

undervisere og forskere. Vi tror på, at en samlet indsats udvikler området mest.
På de følgende sider kan du læse om et
udsnit af de mange spændende projekter,
Insero Horsens har bevilget penge til i 2011.
På side 28-29 kan du se overblikket over
samtlige investeringer i 2011.
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Gedved

Tørring

E45

Uldum

Løsning
E45

Vejle

Hovedgård

Horsens
Sejet

Horsens
Fjord
Glud

Rårup
Hedensted
Hornsyld

Daugård
Barrit
Bredballe
Stouby

Børkop

Endelave

Juelsminde

Vejle
Fjord

Vores bevillinger inden for uddannelse
Vores indsats over for områdets uddannelser
handler om, hvordan vi kan styrke fagligheden
og interessen for de naturvidenskabelige fag i
skolen. Dermed er vores ambition, i samarbejde
med de lokale aktører, at være med til at hæve
uddannelsesniveauet i området på lang sigt.
Ansøgninger inden for uddannelse
Alle projekter skal bidrage til at styrke interessen for og kvaliteten af undervisningen
i de tekniske og naturvidenskabelige fag i
lokalområdet. Derudover skal de opfylde et
eller gerne flere af følgende faglige kriterier:
• Involvere en eksperimenterende og udfordrende undervisning for den enkelte
• Involvere erhvervslivet og inddrage naturvidenskaben i hverdagen
• Skabe fælles udvikling og kollegial vidensdeling for underviserne
• Skabe sammenhæng på langs og på tværs
for elever og studerende i deres uddannelse
• Styrke naturfagenes image.
• Tilbyde nye fysiske, ressource- og tidsmæssige rammer.

Vores bevillinger inden for
uddannelse, 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 til bredden.
Ansøgninger inden for sport og kultur
Vi vurderer en ansøgning ud fra om projektet:
• Ligger inden for vores lokalområde: området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og
Juelsminde
• Kommer mange til glæde og gavn
• Er nyskabende
• Er med til at gøre området attraktivt at
leve og drive virksomhed i.
Derudover skal vores bevilling være med til at
gøre en forskel for projektet.
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Nyheder i lokalområdet
Insero Horsens har i 2011 investeret i mange lokale projekter inden for kultur,
sport og uddannelse. Læs om et udsnit af projekterne her.

Kulturhistorie direkte på mobilen
Borgere og turister i Horsens og Hedensted Kommuner kan i dag hente informationer om kunst, kultur og natur gennem
StorySpots ved lokale seværdigheder, som
fx Horsens Museum og naturstien ved Nørrestrand. Smartphonen holdes op foran en
2D-stregkode og straks strømmer video,
fotos og fortællinger om det sted, man
befinder sig ved, ind på telefonen. En lang
række lokale aktører har i fællesskab igangsat projektet, og målet er at opbygge 50
StorySpots i løbet af de næste par år.
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Nye mobile laboratorier
ruller ud til skolerne
Insero Horsens rullende laboratorium, Mobil Lab 1, har gennem det sidste år besøgt
mange skoler i lokalområdet. Efterspørgslen på skolerne har været så stor, at Insero
Horsens i 2012 udvider med yderligere to
Mobil Labs. I de to nye vil temaerne være
henholdsvis ”Udforsk fremtidens energi”
og ”Innovation og Iværksætteri”. Her kan
man prøve kræfter med en vindtunnel,
termografi-udstyr, innovationsproces,
prototyper og meget mere. For at endnu
flere kan få glæde af de rullende laboratorier, er de nye Mobil Labs også rettet mod
gymnasierne og virksomheder.

Ny aktivitetsplads i Glud
Som et led i en større udvikling af lokalområdet har Glud og omegn fået en ny lege-,
motions- og oplevelsesplads. Børn, voksne
og ældre har taget godt imod pladsen,
som er placeret mellem Glud Skole, SFO
og idrætsanlæg. Aktivitetspladsen har fire
områder: et aktivitetsområde, et udendørs
fitness-område, et lege- og læreområde
og et teknisk træningsanlæg til boldspil.
Formålet er bl.a. at øge trivslen, sundheden og netværket for alle aldersgrupper
i lokalområderne. Det er Glud og Omegns
Borgerforening/Lokalråd, der i samarbejde
med flere interessenter, herunder bl.a. Glud
Skole og Sportssammenslutningen Skjold,
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der har taget initiativ til at opføre den nye og
anderledes aktivitetsplads. Siden opførelsen
har de fået adskillige henvendelser fra andre
lokalområder, som er interesseret i en tilsvarende plads.
Lokale talenter modtager legater
Insero Horsens har siden 2008 uddelt talentlegater til en række dygtige studenter fra
lokale gymnasier. I 2011 supplerede vi med
legater til dygtige 2.g’ere. Talentlegaterne
er på 10.000 kr. og uddeles til elever, der har
gjort sig positivt bemærket, har fået mindst
én topkarakter i de naturvidenskabelige fag
og vist godt socialt engagement på skolen.
Målet med også at uddele legater til 2.g’ere

er at motivere dem i resten af deres ungdomsuddannelse – og vise vejen for deres
medstuderende. Alle talenter bliver medlem af Insero Horsens Talent netværk, hvor
talenterne har mulighed for at dele viden,
udveksle erfaringer og mødes til sociale arrangementer.
Robotter i indskolingen
I 2010 bevilgede Insero Horsens LEGO
WeDo-udstyr til 23 skoler i lokalområdet og
satte dermed fokus på udviklingen af undervisningen for de mindste klasser. I 2011
blev projektet gennemført, og skolerne fik
udleveret udstyret. WeDo er robotprogrammering for folkeskolens yngste klasser og

kombinerer dét at bygge og programmere
med historiefortælling, scenarier og formidling i tekst, billede og lyd. Skolerne kan med
udstyret gøre undervisningen mere eksperimenterede og integrere brugen af IT allerede fra indskolingen. For at lærerne både
fagligt og metodemæssigt ville føle sig
godt klædt på til at undervise deres elever i
WeDo, afholdte Insero Horsens lærerkurser
for alle skolerne.
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6. klasse leger med emballage
6.b fra Hornsyld Skole har i samarbejde med
den lokale virksomhed Glud & Marstrand,
som er en af de førende europæiske emballageleverandører, været i gang med et

spændende projekt om emballage. Eleverne
har selv lavet dåser i blik, og de har designet
forslag til dekoration af låg. To projektledere
fra Glud & Marstrand har fortalt om fremstillingen af værktøj og fabrikkens forbrug af

Uddannelse og erhvervsliv mødes
Insero Horsens har startet Projekt Samspil
med det mål at udvikle samarbejdet mellem
skoler og erhvervsliv i lokalområdet. Projektet
skal styrke elevernes interesse i de tekniske
og naturvidenskabelige fag – lige fra børnehave til universitetsniveau – og få dem til at

se mulige karriereveje. 18 delprojekter er nu i
gang, og et af dem er et samarbejde mellem
Skolen i Midten i Hornsyld og virksomheden
Flextek, som laver robotter til erhvervslivet.
Elever fra 7. klasse har lært at programmere
en industrirobot, og de har hørt de ansatte
hos Flextek fortælle om deres arbejde.

metal. Som afslutning på projektet var eleverne på besøg på fabrikken, hvor de fulgte
fremstillingen af emballager. Projektet er en
del af Projekt Samspil.

Energinetværk i Hedensted
Hedensted Erhverv har startet et Energinetværk for byggebranchen i Hedensted
Kommune med fokus på energirenovering.
Netværket skal styrke kendskabet, samarbejdet og videndelingen mellem forskellige faggrupper og uddanne håndværkere i
forhold til at renovere energivenligt. I første
omgang er 24 håndværkere og energivejledere tilmeldt uddannelsesdelen. For at skabe
erfaringer og viden har netværket også
igangsat et demonstrationsprojekt, hvor tre
familier stiller deres hus til rådighed. Her skal
alle fagområder, bl.a. murere, energirådgivere
og ejendomsmæglere gennemgå husene og
komme med deres bud på, hvilke renoveringsmuligheder, der vil være bedst. Til sidst skal
renoveringerne gennemføres.
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Motionsløb er populære
Et af Insero Horsens formål er at støtte lokalområdets
sports- og kulturliv og gøre området mere attraktivt
at bo og leve i. Derfor har vi gennem 2011 investeret i
flere lokale motionsløb. Motionsløbene inkluderer Juelsminde Run, Eventløbet, 2412 Run og orienteringsløb
ved Horsens Orienteringsklub. Alle løbene er med til at
sætte fokus på sundhed, motion og sociale aktiviteter.

First LEGO League
VIA University College vrimlede med unge talenter, da der for anden gang
blev afholdt First LEGO League-konkurrence i Horsens. Temaet var fødevaresikkerhed, og deltagerne kom med deres bud på, hvordan man forbedrer produktionen og forarbejdningen af fødevarer for at øge madens
kvalitet og sikkerhed. I alt dystede omkring 500 elever på 47 hold i den
samlede konkurrence, som var kulminationen på flere måneders forberedelse. Insero Horsens var med på dagen som hovedsponsor.

Nyt elitecampus for sportstalenter
Lokale elitesportsfolk får nu bedre faciliteter med et nyt elitecampus
i Horsens. Det nye elitecampus består af både campus og lejligheder
og ligger i forbindelse med CASA Arena. Selve campuset består af en
lektiecafé, et værested, hvor de unge kan slappe af, se tv, hvile mm. og
et træningsrum. Det nye campus skal være med til at løfte idrætten på
talentudviklingsplan, fastholde eleverne i idrætten og give idrætsudøverne en bedre hverdag.

27

OVERBLIK OVER INVESTERINGER

Overblik over
alle investeringer 2011
Erhvervsinvesteringer
Munin Spot Technology
Nyinvestering: Iværksættervirksomhed med kontor
i VBI Park, som udvikler teknologi til sporing af
forsvundne genstande.
ECOmove
Opfølgningsinvestering, så iværksætterne kan
færdigudvikle deres miljøvenlige Qbeak-elbil og
begynde salget.
ECTunes
Opfølgningsinvestering, så iværksætterne kan
færdigudvikle deres teknologi, der laver intelligent
lyd til elbiler og begynde at sælge det.
TEGnology
Nyinvestering: Hedensted-baseret iværksætter
med patenteret teknologi, som kan omsætte spildvarme til strøm, og dermed reducere energiforbrug.
DSE Airport Solutions
Nyinvestering: Investering i lokal virksomhed med
specialkompetencer inden for IT. Investeringen er startskuddet på etableringen af en IT-klynge i lokalområdet.
Insero Business Services
Nyinvestering: Etablering af rådgivningsselskab som
skal hjælpe virksomheder inden for IT og energi med
at skabe udvikling og vækst, fx gennem udviklingsprojekter, fundraising mm.
Insero Energy
Nyinvestering: Etablering af et klyngeselskab med
fokus på ny viden og forretning inden for udnyttelse af jordens energi i det samlede vedvarende
energibaseret energisystem.
AC Sun
Opfølgningsinvestering til videreudvikling af teknologien.

Udviklingen i antallet
af modtagne ansøgninger
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Erhvervs-, forsknings
og udviklingsprojekter

Innovation på Stjernevejskolen
Skolen arbejder med innovation og har i den forbindelse fået et klassesæt af LEGO Mindstorms.

Kombineret energilager og jordvarmeoptager
Projekt, der undersøger mulighederne for at kombinere
indvinding af jordvarme med et vandbaseret varmelager, for at lave et komplet vedvarende energisystem.
Ph.d.-projekt om uddannelse
og erhvervsudvikling
Projekt, som skal analysere det lokale uddannelsesniveau og erhvervsliv for at skabe yderligere viden
om hvilke tiltag og hvilke metoder, der fremmer en
positiv regional erhvervsudvikling.
Fælles transmissionsnet
De lokale fjernvarmeværker undersøger mulighederne for et fælles transmissionsnet, som sikrer,
at forskellige VE-teknologier kan udbygges på det
samlede net. Målet er et større EU-finansieret projekt.
Ph.d.-prosumer-perspektiv
Udvikling af metoder til at prognosticere forbrug,
produktion og lagring af energi samt databehandling til styring af beslutningsprocessen om køb/
salg/lagring af energi hos den enkelte ”prosumer”.
Netværksindsats overfor iværksættere
Indsats overfor iværksættere for at øge antallet af
ansøgninger. Herunder netværksarrangementer, forbedret muligheder på hjemmeside samt profilering.

Uddannelse
Legater og talentgruppe
Legater til dygtige studentertalenter i lokalområdet.
Denne gang både til 2. g’ere og 3. g’ere. Efter legatoverrækkelsen inviteres alle modtagere til at være
med i Insero Horsens talentnetværk.
Energi- og klimarelateret undervisning
Projektet giver skoleklasser i Hedensted Kommune
mulighed for at besøge Økolariet og modtage
energi- og klimarelateret undervisning.

Hedensted Energinetværk
Etablering og uddannelse af netværk for lokale
virksomheder med henblik på energirenovering af
bygninger, demonstrationsprojekt samt messe for
lokalområdet.
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Summer Science Camp 2012
I samarbejde med de tre kommuners ungdomsskoler etableres en summer science camp for unge
med naturfagene i centrum.

Mobil Lab 2 og 3
Investering i udvidelse af Mobil Lab-konceptet til tre
mobile laboratorier. Mobil Lab 1 handler om datalogging, Mobil Lab 2 om fremtidens energi og Mobil Lab
3 om innovation og iværksætteri.

160

0

Screen Ticket
Opfølgningsinvestering, så virksomheden kunne
fortsætte udviklingen. Samtidig fik virksomheden
tilført anden ekstern kapital.

2008 2009 2010 2011

Lærerkurser inden for
innovation og iværksætteri
Kurserne udvikles og gennemføres i tilknytning til
Mobil Lab 3.

Ud Af Boksen 2011
Den årlige lærerkonference - i 2011 med temaet ”Pigerne mod drengene – drengene mod pigerne”.
Undervisning på Glud Museum
I samarbejde med Hedensted Kommune er der
udviklet en ny skoletjeneste på museet, der tilbyder
undervisning i historie til 0-6 klasse.
Mindstorms
LEGO Mindstorms-klassesæt til Midtbyskolen med
henblik på deltagelse i First LEGO League 2011.
Naturfag med nye øjne
Udviklingsprojekt, hvor fem lokale skoler afprøver
og udvikler den lokale virksomhed, Tagarnos forstørrelsessystem.
Innovationcamp på Learnmark
En 2-dages camp for 40-50 HHX- og HTX-elever
om teknologidrevet innovation.
Udeskolen i skolen
Smartboard mm. til Daugård Skole til at projicere
elementer op i stor størrelse til udforskning og derved bedre forståelse af naturens verden.
Science-ophold
Bidrag til lokalt science-talent, som har vundet et
ophold på Grønland i Sciencekonkurrence.
Mindstorms
Klassesæt af LEGO Mindstorms til Torstedskolen
for både at kunne oprette valghold og have 3-4
klasser med i First LEGO League.
Mindstorms
Ekstra LEGO Mindstorms-klassesæt til Stensballeskolen med henblik på at deltage i First LEGO League.
Innovationsugen
Præmier i forbindelse med afholdelse af innovationsuge blandt ungdomsuddannelserne i Horsens
Kommune.
Mindstorms
Klassesæt af LEGO Mindstorm Education til brug i
undervisningen samt med henblik på at bistå med
hjælp til First LEGO League. Derudover nxt-adaptorer til Horsens Statsskole.
Innovation Cup
En konkurrence, hvor formålet er at træne de studerende på Learnmark i kreative teknikker og skabe
tværfaglig innovation.
LEGO eLAB
Klassesæt af LEGO Education eLAB til undervisning og eksperimenter i relation til vedvarende
energi på Løsning Skole.
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Sport og kultur
Klassisk klaverfestival
Arrangement i forbindelse med nye medlemmer i Junior
Chamber, som er en international ledertræningsorganisation for unge erhvervsledere mellem 18 og 40 år.
Krimimesse 2011
Nye måder for aktiv involvering af brugerne, bl.a. en
teknisk workshop om special effects til børn.
Innovationscenter
Forprojekt i samarbejde med Realdania for at afklare
muligheder og udfordringer i forbindelse med eventuel etablering af et ”oplevelses- og uddannelsescenter” ved Danmarks Industrimuseum.
Undergrundsfestival
Minifestival, hvor lokale bands præsenterede deres
musik.
Story Spots
Lokale aktører etablerer Story Spots ved udvalgte
seværdigheder i lokalområdet. Her kan besøgende få
information, billeder og oplevelser direkte på mobilen.
12@25 Festival
Ungdomsskolen i Hedensted afholdte en indendørs
festival som en del af et større projekt om ungestrategi i Hedensted Kommune.
Holmboe Komponistprojekt
Et musikalsk samarbejdsprojekt mellem professionelle musikere og børneamatører i forbindelse med
Holmboe Festival.

Creative Edge 2011
Stor innovationskonference i Horsens, hvor 100 erhvervsfolk arbejdede med innovation og kreativitet.
Afholdt i samarbejde med Kultuhverv og Horsens
Erhvervsråd.
Sponsorat HNT+
Medlemskab af HNT+ 2011.
Pop-up-koncert
Kulturmetroen etablerede pop-up-koncerter i byens
tomme butikker under temaet: Fordybelse, indlevelse og oplevelse.
Digitalisering af lokalhistorisk årbog
Historisk Samfund for Sydøstjylland digitaliserer
Vejle Amts Årbog fra 1908 til 2001, så den bliver
tilgængelig på foreningens hjemmeside.
Digitale Tankstationer på Krimimessen
På Krimimessen 2012 vil der blive eksperimenteret
med en ny type litteraturformidling til de besøgende
– nemlig ”Digitale tankstationer”, hvor man kan downloade podcastede kriminalromaner og forfatterpræsentationer til egne MP3-afspillere.
24-timers Spinning event
For fjerde år i træk arrangerer Ørum Daugård Multicenter et 24 timers spinningsevent.
Horsens Orienteringsklub
Otte arrangementer i Horsens og omegn, hvor der
er mulighed for at prøve orienteringsløb.
AC Horsens Sponsorat
VIP-sponsoraftale med AC Horsens for 2011.

Hornsyld under åben himmel
Gode udendørs rammer for aktivitet, bevægelse og
samvær for alle aldersgrupper i området omkring
Skolen i Midten og Hornsyld Idrætscenter. Insero
Horsens har bidraget med interaktive informationsstandere og GPS-poster.

Træning af golftalenter
Specialtræning af juniortalenter i Horsens Golfklub.

Aktivitetsplads i Glud
Lokalrådene i Snaptun, Hjarnø og Glud har i samarbejde etableret en moderne aktivitetsplads for alle
aldersgrupper.

Juelsminde Run ’11
Årligt tilbagevendende lokalt motionsløb.

Horsens & Friends sponsorat
Sponsor i Horsens & Friends 2011.
Horsens Børneteaterfestival
35 teatre, der leverer omkring 80 forestillinger
rundt om i Horsens. Herudover workshops, teaterværksted og et ungt anmelderkorps.
Horsens Kunstmuseums Erhvervsklub
Medlemskab af Erhvervsklub 2011.
Musikforeningen Paraplyen
Investering i nyt udstyr til musikforeningen.
Bålhytte ved Kastaniehøj
Naturgrunden i Hedensted by omkring Kastaniehøj er
tilholdssted for flere af byens ungdomsorganisationer.
Fælles forbindelser på kryds og tværs
Investering i lys ved cykel- og gangstien mellem
Ørum og Daugård.
Smartboards
Smartboards til bibelklubben i Adventkirken.
Art Bubble
Præsentation af Anders Ands bil ved tegneserie
festival på Danmarks Industrimuseum.
Sommerproduktionen 2011
Komediehuset, Horsens Ny Teater og Musikstedet
gennemførte et tværæstetisk sommerferieprojekt for
unge talenter inden for dans, drama og musik.
Horsens Middelalderfestival
Investering i en at Horsens Kommunes store festivaler.

Tiltag for golfjuniorer
Arrangementer og nye tiltag for juniormedlemmer i
Hedensted Golfklub.

Klubdragter til Sole IF
Klubdragter til klubbens medlemmer for at skabe
lokal opbakning til klubben.
Ny petanquebane
Bredballe Idrætsforening skaber bedre faciliteter
for både unge, seniorer, forældre og andre, der har
interesse i foreningen.
Stensballegaard juniorcamp
T-shirts til juniorcamp i Stensballegaard Golf.
Halvtag ved Spejderhus
Etablering af halvtag for at kunne rumme alle deltagere ved spejdermøder i Rårup.
Sports Campus Horsens
Sports Campus Horsens opretter et værested, hvor
udøverne kan mødes og opholde sig mellem træningspassene efter skole og uddannelse eller inden træning.
Mountainbikecykler
Cykler til juniorafdelingen i Hedensted Cykelklub til
træning i Bjerre Skov.
Eliterytter-udstyr
Udstyr til eliteryttere i Horsens Cycling med speciale i enkeltstart.
Udstyr til svømmere
Swin Horsens har opgraderet klublokalerne med
smartboard, projektor m.m. til den teoretiske svømmeundervisning og træningsanalyser.
Red Barnet Oplevelsesklub
Red Barnet har grundlagt en oplevelsesklub for
børn i trængende familier i Horsens og omegn.
Investering til besøg på Energimuseet.

2412 Run
Motionsløbet 2412 Run blev afholdt for 5. gang
ved Bygholm Sø juleaftensdag.
Iværksætteri blandt studerende
Horsens Kommune har iværksat et projekt omkring
udenlansk arbejdskraft. Investeringen gik til et delprojekt, der vedrører iværksætteri blandt udenlandske studerende.
Sceneudstyr til Folkscenen
Til de gratis koncerter i Apotekergården i Horsens.
Nytårsfest i VBI Park
Årlig begivenhed, der styrker fællesskabet og samarbejdsmulighederne i udviklingsparken.
Green Expo Horsens
Investering i stort lokalt initiativ i forbindelse med
EU-topmøder i Horsens under Danmarks formandsskab. Initiativet indebærer bl.a. en stor messe omkring bæredygtige teknologier – for både eksperter,
politikere og borgere.
Eventløbet
Sponsorat til løbet.
DASOM Landssangerstævne
Landsdækkende amatørkorstævne i Horsens.
Foredrag om KASI Jesper
Morgenarrangement for Next Generation-netværk
i Forum Horsens.
Datastue på Hattingcentret
10 arbejdsstationer til IT-undervisning af ældre på
Hattingcentret.
Netværk for krigsveteraner
Etablering af netværk og aktiviteter for krigsveteraner
og deres familier, herunder en aften med Mobil Lab.
Livstils Expo
LivstilsExpo for alle i Sønderbro-området.

Antal investeringer i 2011
9 erhvervsinvesteringer
Disponeret for i alt: 38 mio. kr.
5 erhvervs-, forskningsog udviklingsprojekter
I alt: 5 mio. kr.
70 lokale projekter inden
for uddannelse, sport og kultur
I alt: 9 mio. kr.
Status siden 2008
Siden Insero Horsens blev etableret i 2008,
har vi bidraget til at skabe følgende resultater
til lokalområdet:
37 nye lokale arbejdspladser
1 erhvervs postdoc og 5 PhD stillinger
11 nye virksomheder
31 forsknings- og udviklingsprojekter
240 projekter inden for sport, kultur og 		
		uddannelse
34,13 mio. kr. i tiltrukket ekstern kapital.
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Organisationsoversigt for Insero Horsens

Bag om Insero Horsens
Insero Horsens er organiseret
som en demokratisk forening.
Den øverste myndighed er
repræsentantskabet, som er
valgt ind af medlemmerne i
det geografiske område, Insero
Horsens dækker.

Repræsentantskabet

Aage Kristensen
Landmand

Agner Holmbjerg
Civilingeniør

Anders Buhl Jensen
Direktør

Annemette L. Hansen Ann Fynbo
Psykoterapeut
Indkøbschef
Indtrådt pr. 1. apr. ’11

Arild Pedersen
Direktør

Arne Gundel
Maskinmester

Bo Ulsøe
Direktør

Carl Jessen
Driftschef

Carsten J.
Christensen
Eksportchef

Carsten Schrøder
Rådgivende
Ingeniør, HD,
best. medlem

Dan Michaelsen
Systemkonstruktør

Dannie Petersen
Mestersvend

Ebbe Lohmann
Madsen
Elektroingeniør

Erik Laursen
Gårdejer

Finn Damgaard
Malermester

Finn Rohdemejer
Direktør

Flemming Ahlgren
Ledende
redaktionssekretær

Georg E. Hedager
Lærer

Gert Fruelund
Murer

Gunnar Hansen
Systemkonstruktør

Henning Thorøe
Læge

Jens Bak Andersen
Lærer

Jens Frederiksen
Gårdejer

Jens Kvorning
Aut. installatør

Jens Munk Jensen
Direktør

Jørgen Brønd
Cand.agro

Karina Aamann
Jordemoder

Karin Woetmann
Jensen
Ingeniør

Michael Richter
Direktør

Mogens Vinter
Poulsen
Autoforhandler

Nicolai Værebro
Direktør,
best. medlem

Ole Frandsen
Entreprenør

Ole Kramer
Ejendomsmægler,
best. medlem

Ole Tindbæk
Kristensen
Elektriker

Ove Juul
Konsulent

Peder Damgaard
Sørensen
Gårdejer

Steen Ebbesen
Overassistent

Søren S. Agner
Søren Høeg
Søren P. Hansen
Virk. konsulent,
Gårdejer
Direktør
Udtrådt pr. 1. apr. ’11 Udtrådt pr. 1. apr. ’11 best. medlem

Søren Skjærbæk
Advokat

Thomas Iversen
Direktør

Ulrik Kragh
Ingeniør,
best. formand

Det er området imellem Horsens, Hedensted, Vejle og
Juelsminde.
Eftersom Insero Horsens har
sine rødder fra det tidligere
energiselskab Energi Horsens, har alle repræsentantskabsmedlemmer en elmåler i
området.
Repræsentantskabet har valgt
en bestyrelse, som har den endelige beslutningskompetence.
Den daglige ledelse varetages
af Insero Horsens direktør.

Hardy Berg
Elinstallatør

Henning
Christensen
EDB-assistent

Marianne Kjerkegaard Mette Ravn
Direktør
Kristensen
Regnskabschef

Povl Thomsen
Miljøchef

30

Steen Bagger
Rikke Mai
Sørensen
Sognepræst
Indtrådt pr. 1. apr. ’11 Direktør
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Observatører

Bestyrelse

Medarbejdere

Assia Zouaoui
Systemudvikler

Birger Hansen
Produktionschef

Bo Pinholt
Ejendomsmægler

Allan Pedersen
Kommunalt udpeget

Ulrik Kragh
Ingeniør,
best. formand

Peter S. Sørensen
Adm. direktør,
næstformand

Mogens Vig
Pedersen
Adm. direktør

Berit Lehmann
Kristiansen
Adm. koordinator

Elin Steen
Bankrådgiver

Erik Christiansen
Driftschef

Erik Jensen
Tømrermester

Helle Frost
Kommunalt udpeget

Carsten Schrøder
Rådgivende
Ingeniør, HD,
best. medlem

Lis Emborg
Overlærer,
best. medlem

Ane Søby Eskildsen
Kommunikationschef

Hans Jørn Hansen
Uddannelseschef

Gunnar Jensen
Gårdejer

Hanne Blume Levy
HR Direktør

Hans P. Hansen
Filialchef

Tom Skovgaard
Kommunalt udpeget

Nicolai Værebro
Direktør,
best. medlem

Ole Kramer
Ejendomsmægler,
best. medlem

Karsten Lumbye
Jensen
Innovationschef

John Dascher
Forretningsudvikler

Kathrine Pedersen
Studerende

Lis Emborg
Overlærer,
best. medlem

Lone Bach
Sygeplejerske

Søren Sørensen
Adm. direktør NRGi

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

Søren Munk
Investment manager

Mikael Boye Enig
Økonomichef

Per Madsen
Tømrer

Peter S. Sørensen
Adm. direktør,
næstformand

Poul E. Rasmussen
Boligforeningsformand

Vagn Bøgely Sørensen
Beredskabsmester
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Fakta om Insero Horsens
Insero Horsens
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaardsvej 4a
8700 Horsens
Telefon:
70 26 37 48
Hjemmeside: www.insero.dk
E-mail:
kontakt@insero.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
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Bestyrelse / best. hverv
Ulrik Kragh
Insero Horsens, formand
Energi Horsens Net Holding A/S, formand
DONG Energy Power Holding A/S
NRGi Amba.
NRGi Rådgivning Holding A/S
NRGi Energibesparelser A/S
Kuben Management A/S
Kuben Byfornyelse Danmark A/S
Veksø-Lampas Holding A/S
Veksø A/S
TTS A/S
Dansk Energi, repræsentantskabsmedlem
Horsens Byråd / Økonomiudvalg
Horsens Vand A/S, formand
Horsens Statsskole
Peter Sven Sørensen
Insero Horsens, 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
Insero Horsens
Dagnæs Bække lund Varmeværk a.m.b.a.
Oluf Jørgensen A/S
ConSize ApS
Ejendomsselskabet af 02.01.2001 ApS
ProjektHOTEL ApS

Nicolai Værebro
Insero Horsens
Lis Emborg
Insero Horsens
NRGi amba, rep. medlem
Ole Kramer
Insero Horsens
Ejerforeningen Borgergade
NRGi, rep. medlem
Søren Seindal Agner
Insero Horsens
Kirstine Seligmanns Skole, formand
Birgit Christine Jørgensen Swansons
Musiklegat, formand
Fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat, formand

Direktion / best. hverv
Mogens Vig Pedersen, adm. direktør
Energi Horsens Net Holding A/S
Insero E-Mobility A/S, formand
Insero Energy A/S, formand
Insero Business Services A/S, formand
DSE Airport Solutions A/S, formand
Vitus Bering Innovation Park
Green Tech Center, formand
AC Sun ApS, formand
Eliteidrætsrådet
Klimarådet
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Resultatopgørelse
Insero Horsens
Insero Horsens
Koncern
Modervirksomhed
			
tkr.		2011
2010
2011
2010
					
Nettoomsætning		11.734
252
131
237
Vareforbrug		-4.864
-32
-209
0
					
Bruttoresultat		6.870
220
-78
237
Personaleomkostninger		-15.885
-9.350
-8.476
-8.259
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
-2.358
-1.006
-1.175
-975
Andre driftsomkostninger		-5.266
-2.650
-3.719
-2.426
					
Resultat af primær drift		
-16.639
-12.786
-13.448
-11.423
Øvrige omkostninger		
-350
-1.128
-350
-1.128
Øvrige indtægter		
1.310
973
1.310
973
					
Resultat af ordinær drift		
-15.679
-12.941
-12.488
-11.578
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat		
0
0
-3.546
-1.421
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat		
-3.815
-3.538
-3.815
-3.538
Finansielle indtægter		
66.400
260.655
67.152
260.637
Finansielle omkostninger		-18.975
-28.470
-19.508
-28.467
					
Resultat før skat		
27.931
215.706
27.795
215.633
Skat af årets resultat		
-163
-73
0
0
					
Årets resultat		
27.768
215.633
27.795
215.633
Minoritetsinteressernes andel af dattervirksomheders resultat		
-27
0
0
0
					
Koncernens andel af årets resultat		
27.795
215.633
27.795
215.633
					
Resultatdisponering
Almene investeringer:
Tilbageførte bevillinger				
-1.161
-30
Erhvervsprojekter, forskning og udvikling				
4.669
2.085
Uddannelse og læring				
7.288
2.898
Kultur og sport				
2.280
2.627
Lokal eksponering				
1.637
158
				
				
14.713
7.738
Overført resultat				
13.082
207.895
				
Årets resultat				
27.795
215.633
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Hoved- og nøgletal for koncernen

mio. kr.				
2011
2010
		
Hovedtal
Resultat af primær drift				
-17
-13
Resultat af finansielle poster				
47
232
Årets resultat				
28

216

Balancesum				
1.231
Egenkapital				
736

1.183
723

Pengestrøm fra driftsaktiviteten				
Pengestrøm til investeringsaktiviteten				
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver				
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten				
Pengestrøm i alt				

-8
29
-7
0
21

-62
684
-1
-530
91

Nøgletal
Likviditetsgrad				
Egenkapitalandel (soliditet)				
Egenkapitalforrentning				

35 %
60 %
4%

911 %
61 %
35 %

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede				
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Som følge af Insero 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.

Segmentopdeling på forretningsområder
for koncernen

			Segmentopdeling, Fonden
		
				
Portefølje
Almene ErhvervsI alt
tkr.
Koncern
Elim.
Fonden
forvaltn.
invest.
invest. divisioner
							
Nettoomsætning
11.734
-515
131
131
0
0
12.060
Bruttoresultat
6.870
0
-78
131
-209
0
7.405
Personaleomkostninger
-15.885
0
-8.476
-883
-3.320
-4.273
-6.712
Andre driftsomkostninger
-5.267
515
-3.719
-387
-1.457
-1.875
-1.595
Resultat før renter, skat, af - og
nedskrivninger og amortiseringer (EBITDA)
Af- og nedskrivninger

-14.282
-2.358

0
-616

-12.273
-1.175

-1.139
-1.175

-4.986
0

-6.148
0

-902
-304

Resultat før renter, skat og amortiseringer (EBIT)
Øvrige omkostninger
Øvrige indtægter
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-16.640
-350
1.310
0
-3.815
66.400
-18.975

0
0
0
3.546
0
-817
817

-13.448
-350
1.310
-3.546
-3.815
67.152
-19.508

-2.314
-350
1.310
0
0
67.152
-19.508

-4.986
0
0
0
0
0
0

-6.148
0
0
-3.546
-3.815
0
0

-1.206
0
0
0
0
62
-176

Resultat før skat (EBT)
Skat af årets resultat

27.931
-163

0
0

27.795
0

46.291
0

-4.986
0

-13.510
0

-1.320
-318

Årets resultat før uddelinger og minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser
Årets resultat før uddelinger
Uddelinger

27.768
-27
27.795
-14.713

0
-27
0
0

27.795
0
27.795
-14.713

46.291
0
46.291
0

-4.986
0
-4.986
-10.044

-13.510
0
-13.510
-4.669

-1.638
-530
-2.168
-

Årets resultat efter uddelinger

13.082

0

13.082

46.291

-15.029

-18.179

-
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Koncerndiagram for
Insero Horsens
Kapitalforvaltning

Klynge investeringer

2,56 %

Venture investeringer

100 %

47 %

100 %

57 %

51 %

29 %

100 %

58 %

35 %
33 %
3,3 %
27 %
T TECHNOLOGY

͑

͑

37 %

͑

ͿͽΊ

Det samlede Insero Horsens regnskab er tilgængeligt
i årsrapporten. Find den på www.insero.dk.
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Segmentopdeling på forretningsområder
for koncernen (fortsat)

			
Segmentopdeling, divisioner			
Venture
			IT
Insero Business
Insero (DSE Airport
Insero		
Energi og
Venture
tkr.
Services E-Mobility Solutions)
Energy
VE
byggeri
50+
							
Nettoomsætning
1.583
410
10.068
0
0
0
58
Bruttoresultat
796
144
6.465
0
0
0
58
Personaleomkostninger
-1.834
-1.671
-3.207
0
0
0
-696
Andre driftsomkostninger
-543
-464
-588
0
0
0
-469
Resultat før renter, skat, af - og
nedskrivninger og amortiseringer (EBITDA)
Af- og nedskrivninger

-1.581
-12

-1.991
-64

2.670
-229

0
0

0
0

0
0

-1.107
-262

Resultat før renter, skat og amortiseringer (EBIT)
Øvrige omkostninger
Øvrige indtægter
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-1.592
0
0
0
0
27
-6

-2.054
0
0
0
0
5
-12

2.441
0
0
0
0
30
-158

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

-1.369
0
0
0
0
3
-108

Resultat før skat (EBT)
Skat af årets resultat

-1.572
393

-2.061
522

2.313
-1.233

0
0

0
0

0
0

-1.475
156

Årets resultat før uddelinger og minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser
Årets resultat før uddelinger
Uddelinger

-1.179
0
-1.179
-

-1.540
0
-1.540
-

1.080
-530
551
-

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

-1.319
557
-762
-

-

-

-

-

-

-

-

Årets resultat efter uddelinger

Venture 50+ er ventureinvesteringer, hvor Insero Horsens har så stor en ejerandel, at de skal indregnes som datterselskaber.
Vi forventer at sælge Venture 50+ selskaberne fra og der er knyttet samme risiko til disse selskaber som til de øvrige venture-
investeringer. Derfor står Venture 50+ selskaberne adskilt fra de øvrige datterselskaber i opstillingen.
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Insero Horsens
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4a
8700 Horsens
Tlf. +45 70 26 37 48
www.insero.dk
kontakt@insero.dk

Se vores video årsberetning
ved at scanne koden

