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FORSKNING & UDVIKLING

UDDANNELSE

SPORT & KULTUR

VI INVESTERER I VÆKST OG UDVIKLING
I VORES LOKALOMRÅDE
Insero Horsens har til formål at skabe

og IT samt i initiativer inden for uddannel-

vækst og udvikling i lokalområdet mellem

se, sport og kultur.

Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.
Vi investerer i vækstvirksomheder, projek-

I 2014 blev det til investeringer for i alt

ter og udviklingsmiljøer inden for energi

50,6 mio. kr.

Besøg www.inserohorsens.dk og søg midler til dit projekt eller aktivitet.

OVERBLIK OVER INSERO HORSENS INVESTERINGER I 2014
ERHVERVSINVESTERINGER

Insero Software – intelligente softwareløsninger
Insero Software er en innovativ softwarevirksomhed, som er specialiseret i lufthavnsløsninger og
intelligent software til energisektoren.

Vi har igennem flere forsknings- og udviklingsprojekter oplevet, at potentialet i energipæle er

AC-Sun – på vej med ny aircondition
AC-Sun udvikler et patenteret airconditionsystem,
der udnytter solens varme til at køle. Brugen af aircondition topper, når solen er kraftigst – derfor er
solens varme også den oplagte energikilde, især i de
varme og solrige dele af verden.

stort. Med et nyt Ph.d.-projekt kan vi nu tage forskningen skridtet videre

Lotte Thøgersen, Uddannelses- og Forskningschef for VIA Engineering

Vi har bevist produktets værdi, opbygget en god

HTX=Muligheder 2
Otte faglaboratorier til et nyt HTX-faghus
ved Learnmark Horsens inden for science
og naturvidenskab. Laboratorierne vil både
indgå i undervisningen og være åbne efter
skoletid for elever og andre naturvidenskabeligt interesserede.

kundeportefølje og mærker en stigende interesse
fra udlandet. Vi har allerede kunder i ni lande - og
flere nye aftaler er på trapperne. Derfor vil vi med
de 19 mio. kr., som investorerne samlet har skudt i
selskabet, sætte skub i salget internationalt

Morten Klank, CEO ved RushFiles

EmaZys Technologies – optimering af solcelleanlæg
EmaZys Technologies tilbyder et banebrydende instrument, kaldet Z100. Gennem analyse kan teknologien registrere, hvis et solcelle-modul i et anlæg
begynder at afvige eller helt lukker ned - uden at
skulle gennemgå hvert enkelt modul. Brugere af
solcelleanlæg kan på denne måde optimere driften.
> Udforsk det nye produkt på www.inserohorsens.dk.

Insero Science Academy – uddannelse inden for
energi og innovation
Insero Science Academy tilbyder rådgivning og uddannelse inden for energi, innovation, entreprenørskab og naturvidenskab.

RushFiles – sikker og fleksibel fildeling
RushFiles tilbyder et cloud-baseret fildelingssystem med høj fleksibilitet og datasikkerhed
til udbydere af cloud-services og slutbrugere.
> Se en præsentation af RushFiles på
www.insero.com

ECTunes – advarselslyde til lydsvage køretøjer
ECTunes sælger innovative lydsystemer til lydsvage
køretøjer. Intelligente advarselslyde og en kunstig
motorlyd gør fodgængere og cykellister opmærksomme på køretøjets bevægelser.

Erhvervs-Ph.d. om energipæle
Erhvervs-Ph.d., som skal udvikle og kommercialisere energipæle-systemet. Projektet er foruden
Insero Horsens støttet af Centrum Pæle A/S,
Aalborg Universitet og VIA University College.

Smart Mobile Probes
Udviklingsprojekt, hvor Insero udvikler og markedsmodner en digital brugerinddragelsesløsning kaldet
Smart Mobile Probes - en brugerinddragelsesmetode, der kombinerer design og antropologi og giver
unik feedback til virksomheder om ikke-erkendte
behov.

Green Tech Center – demonstrationscenter for
grønne teknologier
Green Tech Center har opført et testlaboratorium,
hvor green tech virksomheder kan få deres teknologi koblet op med intelligent software og modtage
data om løsningens ydeevne.

Rethink Engine
Horsens Kommune afdækker erhvervsmulighederne i forbindelse med sundhedsteknologiske løsninger til senhjerneskadede og demente.

Kompositmaterialer skal udforskes
I samarbejde med VIA University College etableres
en erhvervs-Ph.d., som skal udvikle analytiske og
numeriske tilgange til at evaluere udmattelses- og
brudstyrken for laminerede kompositter.

> Læs mere om projektet på www.inserohorsens.dk

Miitors – verdens mindste ultralydsmåler
Miitors tilbyder en ultralydsmåler, som er mere nøjagtig end traditionelle mekaniske målere. Ud over
at være den mindste, har måleren også det laveste
strømforbrug på markedet.

FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKTER
Insero Energy – eksperter i nye grønne teknologier
Insero Energy er specialister i varmepumper, solenergi, demand response og smarte energisystemer – både selve teknologierne og deres indvirkning på energisystemer og det samlede marked.

> Se de nye muligheder på
www.inserohorsens.dk

UDDANNELSESPROJEKTER

CIPED – en InWheel drivline
Udviklingsprojekt, som udvikler en drivline, der er
integreret i hjulet til el-, hybrid- og brændselscellebiler. CIPED er et samarbejde mellem ECOmove,
Eltronic, Johnson Controls, Future Electric, Aalborg
Universitet og Insero E-Mobility. Projektet er foruden Insero Horsens finansieret af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program,
EUDP.
> Se de foreløbige resultater på www.insero.com

Forskerlinje får nye teknologier
Kirkebakkeskolen har fået bevilget tre innovative
teknologier heriblandt den lille robotbold Sphero,
som skal indgå i undervisningen på deres nyoprettede forskerlinje.

Elementerne på Hornsyld Skole
Et udendørs undervisningsområde, hvor elementerne ild, luft, vand og jord danner ramme for praktisk
og eksperimenterende undervisning på Hornsyld
Skole.

Folkeuniversitet i Horsens/Hedensted
For andet år i træk med stort udbud af tekniske- og
naturvidenskabelige foredrag og kurser.

Mindstorms Stensballeskolen
Et nyt klassesæt af LEGO Mindstorms robotter, som
gør det muligt for skolens elever at få hands-on erfaring i teknologiundervisningen.

Science Class på Juelsminde Skole
Undervisningsmaterialer til ny, naturfaglig linje,
som arbejder kreativt og digitalt med de naturvidenskabelige fag.

RaspberryPod
15 sæt RaspberryPod til Løsning Skole, så skolen fremover kan tilføre undervisningen i LEGO
Mindstorms en ny dimension.

3D-printer til Skolen i Midten
Skolen i Midten har fået bevilget en 3D-printer, så de
kan tilbyde eleverne en mere innovativ undervisning.

eBrick House
En gruppe studerende fra VIA University College har
fået tilskud til deres internationale projekt omkring
energi.

Talentlegater
Legater til talentfulde studenter og håndværkere i
lokalområdet. Legaterne uddeles til 2. og 3.g elever
samt til elever på erhvervsuddannelserne.

Mobil Lab 2014-2018
Med Mobil Lab tilbyder Insero områdets skoler
adgang til avancerede naturvidenskabelige værktøjer, som ikke normalt er tilgængelige. Med en
ny bevilling er projektet blevet forlænget til 2018.
> Book et Mobil Lab i dag på www.mobillab.dk

Ud af Boksen 2014
Den årlige lærerkonference blev afholdt for sjette
år i træk med over 100 deltagere fra hele landet.
> Tilmeld dig konferencen d. 1.-2. september 2015
på www.insero.com

SPORT OG KULTUR

VM i Latin
International Dance Festival afholdte VM i Latindans
i Forum Horsens - en af de største events i danseverden. Mere end 150.000 så med på TV.

Horsens Kite og Windsurfing Klub
Nye stand-up paddle boards til træning.

Hedensted Cykelklub Talentudvikling
Hedensted Cykelklub har startet et initiativ, som
skal forbedre ungdomsrytternes træning og fastholde dem i klubben.

MTB Prison Break
Et af Danmarks største mountainbike løb i Horsens.

Elitesponsorat af tre sejlsportsbesætninger
Sponsorat af tre sejlsportsbesætninger, som har
ambitioner om at kvalificere sig til OL i Rio i 2016 og
komme hjem med mindst én medalje.

HNT+
Medlemskab af Horsens Ny Teaters erhvervsklub,
HNT+ i 2014.

Spejdercenter Æbleskoven
Nyt aktivitetscenter ved spejdercentret i Daugård.

Best of Horsens løbet 2014
Motionsløb med både børnemaraton, korte og lange ruter ved Rådhuspladsen i Horsens.

Horsens Kunstmuseum Erhvervsklub
Medlemskab af Horsens Kunstmuseums erhvervsnetværk.

Juelsminde Run 2014
Årligt lokalt motionsløb for børn og voksne i Juelsminde med elbil-event.

Klejs Juelsminde Skytteforening
Et elektronisk markeringsanlæg, der forbedrer de
lokale udøveres træning.

European Venture Contest i Horsens
Insero var vært for den internationale konkurrence European Venture Contest med
temaet energi. Mere end 100 investorer og
iværksættere fra hele Europa var samlet i
Vitus Bering Innovation Park.

Elitesponsorat af taekwondo talent
Sponsorat af taekwondo talentet Jasmin
Andersen fra Taekwondo Team Horsens.

> Udforsk den danske vinders unikke elbilteknologi på www.ecomove.com

> Følg Jasmins vej til OL på
www.inserohorsens.dk

Klanspejderne
To optimistjoller og en kano til klanspejderne i Bredballe – så de mere end 100 klanspejdere får mulighed for at komme på vandet og lære om naturen.

Musisk talentlinje
Horsens Statsskole og Horsens Musikskole har i samarbejde oprettet en talentlinje, for elever på ungdomsuddannelserne i Horsens.

Sommerproduktion 2014
Komediehuset, Horsens Ny Teater og Musikstedet
tilbyder en sommerlejr for unge talenter inden for
dans, drama og musik.

Kajakker til flere medlemmer
De nye kajakker gør det muligt for Horsens kajakklub
at udvide medlemskapaciteten, så flere i fremtiden
kan få undervisning.

Vinter Varieté 2015
Teatret Zone87 opsætter Vinter Varieté på Kulisselageret i samarbejde med Komediehuset.

De Grønne Spejdere
Mountainbikes til De Grønne Spejdere i Horsens, så
børn uden cykel kan låne en cykel til spejderaktiviteter.

Fællessang på Charlie i Juelsminde
Koncert under åben himmel med forskellige Dansk
Top sangere.

Skal dit projekt eller
aktivitet stå her?

Beringsstafetten 2014
Årligt motionsløb i Horsens.
Stenderup Sportsklub
Spinning-event i forbindelse med sportsklubbens
60 års jubilæum.

Den Europæiske Middelalderfestival
Verdens største samling af genstande og rekvisitter
fra Hobbitten og Ringenes Herre filmene blev vist
frem på en udstilling.

Opera på Endelave
Opførelse af Rossinis ”Barberen fra Sevilla” på Skippergården på Endelave i sommeren 2014.

Stoneass Festival
Musikfestival på FÆNGSLET i samspil mellem lokale
og nationale kunstneriske kræfter, både musikalsk og
visuelt.

Krimimesse 2014
Et kulturelt samlingspunkt, hvor læsere mødes med
danske og udenlandske krimiforfattere.

Så søg os.

Horsens & Friends
Sponsorat til Horsens & Friends aktiviteter i 2014.

Horsens Teaterfestival
Et interaktivt installationskunstværk, som skabte liv,
aktivitet og stemning i byen i forbindelse med festivalen.

Iværk&Vækst på FÆNGSLET
Danmarks største inspirationsforum for iværksættere
og selvstændige i Horsens i 2015 – med alt fra foredrag
og debatter til prisoverrækkelser og business dating.

Horsens Bridgecenter
Højtaleranlæg til Horsens Bridgeklub, som forbedrer
fremtidige turneringer.

Redskaber til Hornsyld Idrætscenter
Nye redskaber til Hornsyld Idrætscenter.

HBK Horsens Badminton Klub tour 2014
Spinning-arrangement til fordel for klubbens unge
talenter.

Juelsminde Revy Festival
Revyfestival med teaterinteresserede besøgende
fra hele landet, som styrker det kulturelle liv i Juelsminde.

Kornings Pulserende Grønne Hjerte
En unik og nyskabende landsbypark til undervisning,
sport, motion og fysisk aktivitet.

Jubilæumshæfte
I anledning af Korning Borgerforening og Idrætsforeningens 75 års jubilæum.

Gadeløb i Horsens 2014
Sponsorat af gadeløbet Rundt om Lunden - en kombination af et elite cykelløb og et motionsløb.

Løbeskole i Horsens
Horsens Orienteringsklub tilbyder en sommerskole
for løbeinteresserede børn og unge.

Black Box Horsens
En ny festival samler unge og voksne til kreativ udfoldelse i Komediehuset og på FÆNGSLET i Horsens.

Sommerkoncert
Sommerkoncert med DRs pigekor på Castbjerggård
ved Hedensted.

Horsens Frikirke
Initiativer i kirken for integration af udenlandske studerende.

FAKTA
Investeringer i 2014
14 erhvervsinvesteringer, heraf 1 ny investering. Disponeret for i alt 41,3 mio. kr.
6 erhvervs-, forsknings- og udviklingsprojekter.
I alt 1,7 mio. kr.
51 lokale projekter inden for uddannelse,
sport og kultur. I alt 7,6 mio. kr.
Tiltrukket kapital
I alt 32,1 mio. kr., heraf 17 mio. kr. som syndikeret kapital.
Status siden 2008
16 virksomheder
59 forsknings- og udviklingsprojekter
416 projekter inden for uddannelse, sport og
kultur

REPRÆSENTANTSKABET

INSERO HORSENS
BESTYRELSE
Insero Horsens er organiseret som en demokratisk forening. Den øverste myndighed er repræsentantskabet, der er valgt
ind af medlemmerne i det geografiske

Aage Kristensen
Landmand

Agner Holmbjerg Anders Buhl Jensen Anne Bust
Civilingeniør
Direktør
Dagtilbudschef

Annemette L.
Hansen
Indkøbschef

Annemette Glyngø Ann Fynbo
Sekretariatschef
Psykoterapeut,
best. medl.

Arild Pedersen
Direktør

Assia Zouaoui
Systemudvikler,
best. medlem

Birger Hansen
Produktionschef

Bo Pinholt
Bo Ulsøe
Ejendomsmægler Direktør

Ulrik Kragh
Vice President,
best. formand

Peter S. Sørensen
Adm. direktør,
næstformand

område, som Insero Horsens dækker. Det
er området mellem Horsens, Hedensted,
Vejle og Juelsminde.

EN VIGTIG ROLLE I LOKALOMRÅDET
Carl Jessen
Driftschef
Udtrådt i 2014

Carsten J.
Christensen
Eksportchef

Carsten Schrøder
Rådgivende
Ingeniør, HD

Chresten Bakkensen Bruun
Vice President

Claus Brodersen
Adm. direktør

Claus Rønsholt
Assurandør

Dan Michaelsen
Ebbe Lohmann
Systemkonstruktør Madsen
Tidl. elektroingeniør
Udtrådt i 2014

Erik Christiansen
Driftschef

Erik Laursen
Gårdejer

Erik Vestergaard
Selvstændig

Flemming Ahlgreen
Ledende
redaktionssekretær

Assia Zouaoui
Systemudvikler,
best. medlem

Jørgen Brønd
Cand.agro,
best. medlem

Repræsentantskabet godkender årsregnskab og vælger Insero Horsens bestyrelse
blandt repræsentantskabet.
Samtidig spiller repræsentantskabet en
vigtig rolle som ambassadører for Insero

Gert Fruelund
Murer
Udtrådt i 2014

Jørgen Palle Dyhr
Politiassistent

Gunnar Jensen
Gunnar Hansen
Systemkonstruktør Gårdejer

Karina Aamann
Jordemoder

Hanne Blume Levy
HR Direktør

Kathrine Pedersen Keene Stolling
Gymnasielærer
Jensen
Udtrådt i 2014
Virksomhedsejer

Hans-Henrik
Lauridsen
Selvstændig

Lars Kruse
Vice President

Hans P. Hansen
Tidl. filialchef

Lars Rahbek
Bygherrerådgiver

Henning
Christensen
EDB-assistent

Lars Skovbjerg
Bankdirektør

Henning Mortensen Jens Quorning
Selvstændig
Aut. installatør

Jens Munk Jensen
Direktør

Lars Skytte Nielsen Leif Ravn Andersen Lisbeth Holsteen
Politiassistent
Maskinarbejder
Jessen
Hospitalsdirektør

Jørgen Brønd
Cand.agro,
best. medlem

Lisbeth Skibsted
Tandlæge

Jan Rohdemejer
Direktør

Lis Emborg
Overlærer

Marianne Kjerkegaard
Kristensen
Adm. direktør,
best. medlem

Ole Kramer
Ejendomsmægler,
best. medlem

Ann Fynbo
Psykoterapeut,
best. medl.

Povl Thomsen
Tidl. miljøchef
Udtrådt pr. 23.04.14

Horsens. De giver indspark til vigtige beslutninger og bidrager til at synliggøre Inseros Horsens aktiviteter i lokalområdet.

OBSERVATØRER

Liv Tind Hauch
Vicerektor

Peter Bohsen
Jensen
Gårdejer

Maiken Lorensen
HR Manager

Peter S. Sørensen
Adm. direktør,
næstformand

Marianne KjerkegaardMette Ravn
Kristensen
Direktør
Adm. direktør,
best. medlem

Povl Thomsen
Tidl. miljøchef

Rikke Mai
Sognepræst

Morten Kjærgaard Morten Wind
Best. fmd.
Andersen
Ingeniør

Steen Bagger
Sørensen
Direktør

Søren Sandberg
Områdechef

Ole Frandsen
Entreprenør

Søren S. Agner
Virk. konsulent

Ole Kramer
Ole M. Kristensen
Ejendomsmægler, Fysik/kemilærer
best. medlem

Søren Skjærbæk
Advokat

Thomas Iversen
Direktør

Ove Juul
Konsulent

Tobias Secher Bach
Lærer

Peder Damgaard Per Madsen
Tømrer
Sørensen
Gårdejer
Udtrådt i 2014

Tobias Kierk
Iværksætter

Torben Steffensen
El-installatør,
selvstændig

Niels Peter Bøgballe
Kommunalt udpeget

Ulrik Kragh
Vice President,
best. formand

Peter Sebastian
Petersen
Kommunalt udpeget

Søren Sørensen
Adm. direktør NRGi

Læs mere om Insero Horsens repræsentantskab på www.inserohorsens.dk
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INSERO HORSENS SKABER
VÆKST OG UDVIKLING
Insero Horsens formål er at skabe vækst og

energivenlige varmeløsninger, e-mobilitet og

SØG OS

udvikling. Det sker ikke af sig selv, og derfor

intelligent software. Derudover har vi med-

Har du et spændende projekt inden for forsk-

arbejder vi proaktivt med vores investeringer.

ejerskab i en række perspektivrige virksomhe-

ning, udvikling, uddannelse, sport eller kultur,

Vi sætter nye initiativer i gang, som både kan

der samt i flere udviklingsmiljøer.

som du ønsker at gennemføre? Eller mangler

afføde nye projekter og trække samarbejds-

din virksomhed kapital til at indfri dets fulde
LIVE TEST AF TEKNOLOGIER

partnere og investorer til området.

Vi står også bag initiativet Insero Live Lab,
OPBYGGER SELSKABER, DER GÅR FORAN

som er et levende laboratorium, hvor virk-

For at kickstarte væksten og sætte skub i ud-

somheder tester nye teknologier i familiers

viklingen har Insero Horsens investeret i at

hverdag. Det giver virksomhederne værdifuld

opbygge videnstunge selskaber, under nav-

indsigt i deres produkter og er samtidig med

net Insero. I dag består Insero koncernen af

til at styrke innovationskraften i lokalområ-

fem selskaber, som er faglige frontløbere på

det.

potentiale? Så tag fat i os.
Vi er hele tiden på udkig efter nye investeringer, og vil meget gerne høre fra dig.

Læs mere om, hvordan vi investerer
på www.inserohorsens.dk.
VIRKSOMHEDER

FORSKNINGS- OG
UDVIKLINGSPROJEKTER

LOKALE PROJEKTER

Eller ring til os på 70 26 37 48.

