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 med fokus på den spændende udvikling  på østfyn

ERHVERVSSUCCES

ØSTFYN 
Østfyn fortætter succesen

Temaer
Samarbejde gør stærk (SIDE  4-11) › Uddannelse (SIDE  12-15) › 

Iværksættere (SIDE  16-18) › Internationalisering (SIDE  19-27) › 

Cirkulær økonomi og bæredygtighed (SIDE  28-33) › Digitale trends (SIDE  34-35)
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Det er femte gang, at Østfyns Erhvervsråd udgiver ma-
gasinet Erhvervssucces Østfyn for at sætte fokus på de 
gode erhvervshistorier. Og lad os sige det kort: Der er rig-
tig godt gang i hjulene på Østfyn her i 2016. 

Samtlige hoteller i Nyborg har forenet kræfterne i Desti-
nation Nyborg og trækker tusindvis af mødeturister til 
kystbyen hver eneste uge. GreenPeas fra Refsvindinge er 
en af Europas største producenter af friske, grønne ærter. 
Ekokem har førertrøjen på i forhold til bæredygtig energi. 
Munck Gruppen nyder stor succes med store anlægspro-
jekter rundt om i verden.

Der er også alle de små, de mellemstore og de helt nye 
virksomheder, som kommer med nye ideer og stort en-
gagement. Det nye Campus, Kommunens Kina-satsning, 
Bureaet Nyborg og ombygningen af Nyborg Slot, der vil 
smitte positivt af på erhvervslivet.

Her er masser af succeshistorier og god energi - og mas-
ser af spændende læsning for den erhvervsinteresserede.

Erhvervssucces Østfyn 2016 

Gode erhvervshistorier 
så langt øjet rækker...
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En helt ny bestyrelse med friske kræfter 
har grebet roret i Østfyns Erhvervsråd. 
Målet er dog stadig det samme - at skabe 
vækst og gøre det nemt at drive virksom-
hed på Østfyn.

Samarbejde og vækst. Det er kodeordene for Østfyns 
Erhvervsråds nye bestyrelse, hvor besætningen i foråret 
blev udvidet fra tre til fem, og der er kommet nye folk på 
alle poster. Ny formand er Claus Bo Petersen, fi lialdirektør 
for Arbejdernes Landsbank i Nyborg:
- Jeg ser det som en frisk start, hvor vi har fået en stærk 

bestyrelse med nogle meget forskellige ressourcer, som 
komplementerer hinanden rigtig godt. Nu handler det om 
sætte kompetencerne i spil - ligesom det gør i samspillet 
med erhvervsrådets mange forskellige samarbejdspart-
nere, siger Claus Bo Petersen. Målet er klart. Det handler 
om at videreføre den positive udvikling, som allerede er i 
fuld gang på Østfyn.
- Der er rigtig mange ambitiøse og positive tiltag i gang 
lige nu, hvor Nyborg for alvor er blevet en tilfl ytterkommu-
ne. Nyborg Slot bliver udbygget for 300 mio. kr., hotellerne 
i Destination Nyborg trækker tusindvis af mødeturister til, 
og der er i det hele taget et kæmpe potentiale for at skabe 
arbejdspladser på Østfyn. Der er det vores opgave at være 
erhvervslivets talerør i Bureauet Nyborg og arbejde for at 

skabe gode rammevilkår, som gør det nemmere at drive 
og udvikle sin virksomhed, siger erhvervsrådets formand.

Samarbejde skaber fremdrift

En af de vigtigste samarbejdspartnere er Bureauet Ny-
borg, hvor Østfyns Erhvervsråd har to bestyrelsesposter. 
Her er det vigtigt at være skarpe på arbejdsdelingen og 
fortsætte det gode samarbejde, som er opbygget igen-
nem de 2 år, Bureauet Nyborg har eksisteret. 
- Bureauet Nyborg har opstillet nogle KPI’er. Vi skal som 
erhvervsråd være med til - på det strategiske, men ikke 
på det operationelle plan - at sørge for, at Bureauet når 
sine målsætninger, siger Claus Bo Petersen. Han giver et 
eksempel. Sidste år ansatte Bureauet Nyborg en fundraiser, 
som blandt andet skal være med til at søge midler til er-
hvervsudvikling.
- Det er jo en unik ressource, som vores medlemmer kan 
trække på. Vi skal selvfølgelig være med til at sørge for, at 
vores medlemmer kender mulighederne, siger Claus Bo 
Petersen. Et andet eksempel er bureauets iværksætter-
kurser. Dem er Østfyns Erhvervsråd her efter opstartsfa-
sen ikke længere direkte involveret i. Men erhvervsrådet 
er stadig med til at følge op, når en nystartet virksom-
hedsejer har været på kursus. Iværksættere kan blandt 
andet få gratis medlemskab af Østfyns Erhvervsråd i 
starten, så de allerede fra etablering af virksomheden 
kan opbygge erhvervsrelationer, der kan hjælpe dem godt 
igennem de første år.
- Det er i alles interesse, at nye virksomheder bliver le-
vedygtige. Vi kan være med til at skabe de nødvendige 
netværk, det kan for eksempel være igennem mentorord-
ninger, advisory boards og andre former for samarbejde, 

som i sidste ende gavner alle vores medlemmer. Der er 
i det hele taget mange facetter, der spiller ind, når man 
skal skabe en attraktiv kommune at drive erhverv i. Vi vil 
rigtig gerne være med til at skabe fremdrift, uanset om 
samarbejdspartneren er bureauet, handelsstandsfor-
eningen, kommunen eller andre, siger Claus Bo Petersen.

Vi skal så, før vi kan høste

Det gælder også i forhold til uddannelse af fremtidens 
arbejdskraft. Her byder det nye Campus Nyborg ind med 
blandt andet internationale og merkantile studieretnin-
ger, som både gavner og udfordrer de lokale virksomhe-
der.
- Det er klart, at bedre uddannelser giver virksomheder-
ne bedre mulighed for at rekruttere. Og når vi uddanner 
lokalt, er der større chance for at fastholde de unge i om-
rådet. Det er også rigtig spændende, at Campus trækker 
erhvervslivet ind i undervisningslokalerne. Det giver ikke 
mindst unge iværksættere en mere realistisk tilgang til, 
hvad der skal til for at opfylde deres drømme og visioner. 
Så er det selvfølgelig klart, at det også kræver noget af 
virksomhederne. Men vi skal nu engang så, før vi kan hø-
ste, siger formanden for Østfyns Erhvervsråd.Ny bestyrelse vil skabe 

samarbejde og vækst

Erhvervsrådet er til for medlemmerne

En vigtig del af Østfyns Erhvervsråds arbejde er servicering af medlemmerne. Både de nuværende og de potentielle. Det 
forklarer erhvervsrådets nye formand, Claus Bo Petersen:
- Vi skal være knivskarpe på, hvad vi står for, hvad vores succeskriterier er, og hvad man får som medlem. Vi skal være tæt 
på medlemmerne og fastholde en høj kvalitet i vores aktiviteter og arrangementer. Samtidig skal vi gøre en proaktiv indsats 
for at øge andelen af medlemmer. Lige nu er vi en forening med mere end 180 virksomheder - lige fra enkeltmandsvirk-
somheder til Munck Gruppen - det giver os politisk gennemslagskraft. Og vi vil selvfølgelig gerne rekruttere endnu fl ere, 
siger Claus Bo Petersen.

Østfyns Erhvervsråds 
nye bestyrelse. 

Fra venstre:  Rune Fabricius (Foliekniven), Kis 
Østergaard (Resurseportalen), Claus Bo Petersen 
(Arbejdernes Landsbank), Mathias Ovdal (ovdal.

dk), Thomas Angelo-Dose (JuridiskBistand)



Regionsgennemsnittet er hver femte. Derfor har bureauet 
i samarbejde med Kerteminde Kommune oprettet inten-
sive kurser, hvor iværksættere bliver klædt på til opgaven. 
- Det er et fællestræk for iværksættere, at de er fagligt 
dygtige inden for deres område, men ikke nødvendigvis er 
gode til at drive en virksomhed. Det prøver vi at lære dem. 
Og hvis vi bare kan komme op på niveau med regionen 
og samtidig bibeholde jobskabelsen, ser det rigtig fornuf-
tigt ud, siger Babak Djarahi. Et andet eksempel er det City 
WiFi, som Nyborg Handel og bureauet forsøger at oprette 
i Nyborg centrum. Det skal give brugere af byrummet en 
ekstra service og samtidig give butikkerne mulighed for 
at optimere sine tilbud. 
- Det nye City WiFi giver nogle helt nye muligheder for 
både handels- og turisterhvervet. Systemet er ikke helt 
billigt at installere, men vi arbejder på at få det på kom-
munens budget i 2017, forklarer Babak Djarahi.

Turister kender ikke kommunen

Endelig er der turistområdet. Her spiller Nyborg Slot en 
vigtig rolle sammen med bl.a. Destination Nyborg og 
kommunens Kina-satsning (som beskrevet på side 19). 
Bureauet Nyborg driver VisitNyborg og samarbejder med 
både VisitFyn og VisitDanmark. Det er endnu et eksempel 
på, at det giver mening at forene kræfterne, mener borg-
mester Kenneth Muhs.
- Hverken erhvervsliv eller turister kender kommune-
grænser. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med 
andre aktører. For eksempel giver det en meget større 
attraktionsværdi, at turisterne både kan komme ud at se 
Egeskov Slot, H.C. Andersens Hus og Nyborg Slot. Det er 
vigtigt, at vi skaber et samarbejde, der rækker ud, siger 
borgmesteren.

Vi skal stå sammen 
om at skabe udvikling
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Med Bureauet Nyborg har virksomhederne 
fået én indgang til kommunen - og kom-
munen har fået en vækstmotor.

I dag er det halvandet år siden, at Bureauet Nyborg blev 
oprettet. Målet var - og er - at forene kræfterne for at 
skabe vækst inden for handel, turisme og erhverv. Borg-
mester Kenneth Muhs (V) forklarer:
- Det handler om at se sammenhænge og lave kloge inve-
steringer. Vi skal stå sammen om at skabe udvikling, fordi 
vi er hinandens forbundne og forudsætninger. For eksem-
pel har handelen positiv eff ekt af, at der kommer mange 
turister. Og omvendt - hvis vi ikke har et stærkt handelsliv, 
giver det ikke rigtig nogen eff ekt, at der kommer turister, 
siger Kenneth Muhs. 

Vækstpolitik skaber retning

Som noget af det første fi k Bureauet Nyborg i foråret 
2015 lavet en nulpunktsmåling, som gav en status på en 
række parametre. Hvor mange nystartede virksomheder 
er der for eksempel i Nyborg? Hvor mange turister? Og 
hvordan står det til med handelslivet? Målingen har siden 
dannet grundlag for kommunens nye vækstpolitik og den 
medfølgende handleplan, som udstikker retningslinjer-
ne for bureauets arbejde. Byrådsmedlem og formand for 
Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Peter Wagner Mollerup 
(V):
- Vi har det jo alle sammen sådan, at det, vi er optagede af 
- det er også det, vi ser. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi nu 
har fokus på at skabe vækst og udvikling. Det er også vig-
tigt, at vi har sat midler af, så det kan lade sig gøre, siger 
Peter Wagner Mollerup. Han henviser til, at et enigt byråd 
både står bag vækstpolitikken og har afsat 12 mio. kr. år-
ligt til erhvervsudvikling og igangsat anlægsprojekter i år 
for 147 mio. kroner. Det sker samtidig med, at Nyborg Slot 

står foran et byggeprojekt til omkring 300 mio. kr. 
- Vi er inde i en positiv spiral, og vi skal blive ved med at 
udvikle. Der er altid en risiko for, at politiske visioner ryger 
ud med badevandet, hvis de ikke er funderet. Vi går helt 
ned i KPI’erne i nulpunktsanalysen og holder fokus på, at 
tingene rent faktisk sker, siger Peter Wagner Mollerup.

Erhvervsservice og vækstmotor

Den politiske ledelse har udstukket retningslinjerne, mens 
bureauets bestyrelse holder projektet på skinnerne. Her 
sidder repræsentanter for den lokale handelsstandsfor-
ening, turistforening og erhvervsråd foruden politiske re-
præsentanter og kommunens ledelse. Og i selve bureauet 
står en erhvervschef og en turistchef for det daglige ar-
bejde - i tæt samarbejde med handelsstandsforeningens 
konsulent, som også har sit kontor på bureaet. Men hvad 
er det så, de laver? Ifølge erhvervschef Babak Djarahi kan 
opgaverne deles i to områder. Det ene er servicedelen - 
for eksempel når en virksomhed har brug for byggetilla-
delser eller hjælp til rekruttering.
- Det er egentlig meget simpelt. Kommunen har mange 
afdelinger, og Bureauet Nyborg sørger for, at virksom-
hederne har én indgang til kommunen - uanset om de 
arbejder inden for turisme, handel eller et helt tredje er-
hverv, siger Babak Djarahi. Det andet område er måske 
lidt kompliceret - selvom det er forsøgt gjort konkret med 
KPI’er, vækstpolitik og handleplaner. For hvordan under-
støtter man vækst og udvikling? 

Iværksætterkurser og WiFi

Erhvervschefen giver to eksempler. Det ene handler om 
iværksætterkurser. Virksomhederne i Nyborg er gode til at 
skabe arbejdspladser. Til gengæld er der mange nystar-
tede virksomheder, som lukker hurtigt igen. Faktisk dør 
hver tredje nye virksomhed i Nyborg Kommune efter et år. 

Bureauet Nyborg og Nyborg Kommune  www.bureauet.nyborg.dk  +45 6333 8090   bureauet@nyborg.dk 

for 147 mio. kroner. Det sker samtidig med, at Nyborg Slot 

ARTIKLEN ER SPONSORET AF

Strandparken 76 · 5800 Nyborg  · Telefon 28 93 67 68
marianne@mariannebak.dk   ·   www.mariannebak.dk

FOREBYGGELSE & BEHANDLING AF STRESS
Samtaler  •  Massageterapi

Foredrag  •  Kurser
Sundheds- og wellnessdage på Hotel Hesselet 

Svendborg
Malerforretning

Svendborg Malerforretning
Telefon: 22 77 78 55
www.svendborgmaler.com

Malerfirmaet Kirkeløkke A/S
Telefon: 22 77 78 99
www.kirkeløkke.com

Vælg en rigtig maler. 
Så er det mere værd fra starten.
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Nyborgs hoteller sætter 
helt nye standarder 
Det har givet genlyd i hotelbranchen, at samtlige hoteller i Nyborg nu står 
sammen i Destination NYBORG. Mødeturisterne lægger næsten en milliard 
kroner om året i kystbyen, og de syv hoteller regner med at tiltrække endnu 
fl ere gæster i fremtiden.

Hvem kender ikke hotellerne i Nyborg? De fl este konferen-
cegæster gør i hvert fald - faktisk strømmer fl ere og fl ere af 
dem til kystbyen i disse år. Det fortæller salgs- og marke-
tingchef Claus Hansen fra NYBORG STRAND. 
- Nyborg har placeret sig som regionens mødeby nr. 1. 
Forrige år lagde mødeturister hele 929 mio. kr. i Nyborg. 
Dermed har Nyborg knækket koden, når det handler om at 
samarbejde, siger Claus Hansen. En del af succesen skyldes 
nemlig det tætte samarbejde i Destination NYBORG, hvor 
alle byens syv hoteller deltager - senest er DI’s Konferen-
cecenter Gl. Vindinge og Kursuscenter Knudshoved også 
kommet med, og det er helt unikt, at hotelbranchen på den 
måde står 100 procent sammen lokalt. Lederen af DI’s Kon-
ferencecenter er da heller ikke i tvivl om potentialet.
- Rent markedsføringsmæssigt er samarbejdet fantastisk. 
Når jeg taler med andre i restaurationsbranchen, er der 
mange, der er misundelige, siger Dennis Runge Bechs-
gaard. Ejeren af Holckenhavn Slot er enig.
- Samarbejdet gør, at vi har en helt anden synlighed og kan 
trække endnu fl ere gæster til Nyborg. Når vi for eksempel 
får henvendelser fra kunder, der efterspørger noget andet 
end det, vi kan levere på Holckenhavn, sørger vi for at få dem 
placeret et andet sted i byen, siger Christina Hou Holck.

- Det sker faktisk hele tiden, forklarer Jan G. Larsen fra Si-
natur Hotel. Forleden havde han besøg af en kunde, som 
manglede overnatning til 180 gæster. Hotellet havde ikke 
selv plads på den ønskede dato, så direktøren greb telefo-
nen og bad kunden blive siddende, indtil en aftale i stedet 
var bekræftet med NYBORG STRAND. I andre tilfælde har 
hotellerne været fælles om at løfte større arrangementer. 
- Vi bliver stærkere af at skabe alliancer. Nogle gange er Ho-
tel Sinatur for småt, andre gang er vi for store. Hvis vi for 
eksempel har gæster, der lægger meget vægt på julehygge, 
sender jeg dem videre til Holckenhavn eller Villa Gulle, siger 
Jan G. Larsen.

Tæt samarbejde kræver tillid

Styrken ligger med andre ord både i en stor fælles kapaci-
tet og hotellernes forskellighed. Men hvad kræver det at få 
samarbejdet til at fungere? Christina Hou Holck:
- Stor indbyrdes tillid. Og et indgående kendskab til hinan-
den. Det er nok opstået naturligt, fordi vi fra start havde en 
god kemi, og fl ere af os har samarbejdet i mange år. Nu har 
vi så fået to nye med, og så er der endnu fl ere muligheder 
for at skabe synergi og måske udvikle nogle helt nye pro-

dukter, når vi lærer hinanden godt at kende, siger Christi-
na Hou Holck. Dennis Runge Bechsgaard er enig.
- Det er vigtigt at kende hinandens produkter. Vi skal også 
have sekretæren, der sidder og booker, med på besøg hos 
de andre hoteller. Det er dér, energien er, siger lederen 
af DI’s Konferencecenter. Også lederen af Kursuscenter 
Knudshoved har store forventninger til samarbejdet.
- Hos os har vi nok været lidt alene om det. Vi kan jo se, at 
de andre gør det rigtig godt, og der glæder jeg mig da helt 
personligt til at få noget sparring og fi nde ud af, hvordan 
de gør. Jeg synes, det er rigtig godt - og rigtig godt gået 
- at vi kan stå sammen om at markedsføre Nyborg som 
konferenceby, siger René Nygaard.

Slottet og det gode værtskab trækker gæster til

En anden af styrkerne i samarbejdet er, at de syv hotel-
ler ligger indenfor en radius af fem kilometer. Det giver 
mulighed for at udbyde arrangementer, hvor gæsterne for 
eksempel sover på ét hotel, spiser på et andet eller afhol-
der møder på et tredje. Samtidig har Destination NYBORG 
en aftale med Nyborg Kommune om, at borgmesteren 

gerne stiller op som vært, når udenlandske delegationer 
af en vis størrelse gæster byen. Her bliver de budt velkom-
men med fl agallé, velkomsthilsen ved indfaldsvejene og 
en reception, hvor borgmester Kenneth Muhs fortæller 
om tidligere tiders Danehof og Nyborg Kommune i dag. 
Den type arrangementer er med til at tiltrække udenland-
ske gæster, og Nyborg Slots forestående byggeprojekt og 
ambitioner om at komme på Unescos verdensarvsliste 
gør bestemt ikke interessen mindre. Det fortæller ejeren 
af Hotel Villa Gulle, som ligger midt i byen. 
- Vi kan allerede nu mærke, at efterspørgslen stiger. Der 
kommer hele tiden gæster, som skal op at se slottet, siger 
Gulle Simonsen. Også ejeren af Hotel Hesselet ser lyst på 
udviklingen i Nyborg.
- Der sker rigtig meget spændende i byen i øjeblikket. Det 
åbner for nogle helt nye muligheder for at trække gæster 
til, siger Steen Sørensen. Og så er vi tilbage, hvor vi star-
tede. I Region Syddanmarks mødeby nr. 1.
- Den førerposition skal vi bevare. Når vi spiller på dén 
bane, er det ikke nok at spille uafgjort, siger Jan G. Larsen 
fra Sinatur Hotel Storebælt. 

Fra venstre: Gulle Simonsen, Jan G. Larsen, Christina Hou Holck, René 
Nygaard, Dennis Runge Bechsgaard, Steen Sørensen og Claus Hansen

Overnattende gæsters forbrug 
(i hele byen, også detailhandel)

Nyborg: 929 mio. kr.  
Fredericia: 779 mio. kr.  
Odense: 718 mio. kr.

Kilde: Region Syddanmark, 2014

Villa Gulle  
www.villa-gulle.dk  
+45 6530 1188 

Holckenhavn.dk  
www.holckenhavn.dk  
+45 6531 3105

Sinatur Hotel Storebælt  
www.hotel-storebaelt.dk  
+45 6531 4002

Hotel Hesselet  
www.hotel-hesselet.dk  
+45 6531 3029 

Nyborg Strand  
www.nyborgstrand.dk  
+45 6531 3131

Kursuscenter Knudshoved  
www.kursusstation-knudshoved.dk  
+45 6331 2300

DI´s konferencecenter. Gl. Vindinge  
www.di.dk/glv  
+45 3377 3202
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HW-Hestecenter tiltrækker 
ryttere fra hele Danmark
Kunderne strømmer til på HW-Hestecenter. Her møder de et stærkt team af fagfolk, som tager 
hånd om både hest og rytter. Resultaterne er rigtig gode. 

Der er for alvor kommet vind i sejlene på HW-Hestecenter. 
Omsætningen blev fordoblet sidste år, og hestecenteret 
er efterhånden kendt i hele Danmark for sin helt unikke 
hestetræning. Det fortæller indehaver og hestetræner 
Heike Wilde.
- Vi har kunder fra hele landet, og vi har allerede fyldt godt 
op på de fl este af vores arrangementer i løbet af somme-
ren. Mange kommer endda fra Norge, Sverige og Nord-
tyskland for at deltage, siger Heike Wilde. 

HW er et videncenter

På HW-Hestecenter mellem Kerteminde og Nyborg mø-
der rytterne et stærkt team af fagfolk, som tager hånd 
om ridning og hestepleje fra A til Å. Her er både tilknyt-
tet dyrlæger, tandlæger, smede, sadelmager og endda en 
osteopat og akupunktør.
- I vores arbejde med heste og mennesker møder vi en 
del, der er havnet i en fastlåst situation. Årsagen kan være 
traumer, stress eller ’bare’ uheldig brug af kroppen - både 

hos hest og rytter. Krop og psyke er tæt forbundne og 
påvirker hinanden, og vi løser enten problemerne direkte 
eller sådan lidt ad bagvejen. Her kommer vores store net-
værk af dygtige fagfolk os ofte til gode, siger Heike Wilde.

Træning, der giver overskud

Selv er hun kendt som en af de bedste på sit felt og har 
udviklet en unik træningsform, der hjælper både menne-
sker og heste til en bedre balance og øget stabilitet i ryg 
og nakke. Her tager ridetræningen udgangspunkt i bio-
mekanikken og samarbejdet mellem hest og rytter. Og 
resultaterne er gode.
- Vi har mange kunder, som oplever at få en større for-
ståelse af ’hvad og hvorfor’ i hestetræning. Mange af dem 
får det også bedre i egen krop og oplever mere glæde og 
overskud. Derfor kommer nogle kunder som ryttere og 
andre som et led i en personlig udvikling eller for at træne 
sig til en bedre ryg, siger Heike Wilde.

SAMARBEJDE GØR STÆRK › HW-Hestecenter

tiltrækker
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Hos sundhedshuset RygXperten sørger et 
tværfagligt behandlerteam for, at patien-
terne altid får den mest eff ektive behand-
ling. 

Med 472 kvadratmeter behandlings- og træningslokaler 
er RygXperten i Nyborg en af de største klinikker i landet. 
Her udgør de 13 ansatte et sundhedsteam med eksperti-
se inden for kiropraktik, fysioterapi, zoneterapi, massage, 
træning, dry needling og billeddiagnostik. Det sikrer pa-
tienterne den bedst mulige behandling, forklarer indeha-
veren af RygXperten, kiropraktor Peter Højgaard. 
- Vi har den faglige kundskab inden for bevægeapparatet 
og har igennem de sidste 20 år brugt rigtig mange kræfter 
på at optimere vores behandling af patienter med ondt i 
fx ryg, nakke, skuldre og ankler, siger Peter Højgaard. Og 
sundhedsteamets tværfaglige tilgang giver resultater. 
- Vi diskuterer faglige problemstillinger på tværs hver 
eneste dag, og alle behandlere behøver ikke nødvendig-
vis at se patienten fysisk. Men den tværfaglige tilgang er 
med til at sikre, at patienten får den rigtige diagnose og 
dermed den bedste behandling på færrest mulige gange, 
siger Peter Højgaard. 

Fleksible virksomhedsordninger 

En anden af RygXpertens store styrker er fl eksibilitet i 
forhold til sundhedshusets virksomhedskunder. RygXper-
ten tiltrækker virksomheder fra hele Østfyn og har mange 
års erfaring i at sammensætte de bedste sundhedsord-

ninger. Faktisk opfordrer Peter Højgaard gerne sine virk-
somhedskunder til at gennemgå deres sundhedsordnin-
ger med et kritisk blik. 
- Hvis du fx betaler fuld dækning for 30 medarbejdere, 
men kun de 12 benytter ordningen - så betaler du for 
18, som ikke bruger ordningen. Det er ikke optimalt, og 
der er mange andre måder at skrue sundhedsordninger 
sammen på. Der er også nogle virksomheder, som kun 
ønsker visse behandlingsformer i deres ordning, men den 
fl eksibilitet ligger ikke i mange af de sundhedsordninger, 
som fi rmaerne tegner, siger Peter Højgaard. Et andet ek-
sempel er betalingen. Hos RygXperten betaler nogle virk-
somhedskunder alle udgifter for den ansatte, mens andre 
betaler en procentdel. 
- For nogle virksomheder er det vigtigt, at medarbejderne 
betaler lidt af udgiften for hver behandling. Det sikrer, at 
det ikke bliver en wellness-ordning, men et reelt behand-
lingsforløb - og så stiller medarbejderen samtidig krav til 
os som behandlere. For os handler det altid om at fi nde 
den bedste ordning for fi rmaet og samtidig sammensæt-
te den bedst mulige behandling til den enkelte medarbej-
der, siger Peter Højgaard.

RygXperten - et team 
af specialister 

HW-Hestecenter  
www.Heikewilde.dk  +45 4015 2538  hw@heikewilde.dk 

Rygxperten  
www.rygxperten.dk  +45 6531 1825   info@rygxperten.dk 
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Er med til at udvikle Funktionelt Rideudstyr
HW-Hestecenter driver også butikken/webshoppen Funktionelt Rideudstyr med hestecenterets helt egen kollektion af det 
ekstremt trykfordelende underlag, Quittpad. Quittpad har fokus på at give hesten mere frie bevægelser og hjælper til en 
god temperaturregulering. Desuden tilbyder HW-Hestecenter et udvalg af kvalitetsfoder. 
Læs mere på: www.heikewilde.dk, www.funktioneltrideudstyr.dk og www.quittpad.dk



 

Nyt Campus skal løfte 
uddannelsesmiljøet 
i Nyborg Kommune

Vi er på Skolebakken i Nyborg, hvor en fl ok store grave-
maskiner er kørt i stilling rundt om på matriklen. Nyborg 
Gymnasium er ved at forvandle sig til et Campus med 
1300 elever fordelt på STX, HF, IB, HHX, EUD, EUX og 10. 
klasse. Med nybyggeri til mange millioner. Og med store 
ambitioner om at skabe et dynamisk uddannelsesmiljø, 
hvor udsynet på alle måder er stort. Det forklarer gymna-
siets rektor, Trine Rhein-Knudsen. 
- Det nye Campus er strategisk fremsynet og en virkelig 
stor satsning for så lille en kommune. Det er en god måde 
at skabe et varieret udbud og et varieret udsyn. Jo mere, 
vi kan skabe relationer til omverdenen, jo bedre. Det gæl-
der både erhvervslivet og de andre ungdomsuddannelser, 
og vi er i fuld gang med at opbygge en lang række samar-
bejdsrelationer, siger Trine Rhein-Knudsen. 

Regionen med på sidelinjen

Det sker blandt andet i forbindelse med et stort brobyg-
ningsprojekt, hvor det nye Campus har fået bevilget 3,4 
mio. kroner fra Region Syddanmark. Målet er at skabe 
et stærkt Campus, som både styrker de 7 ’interne’ ung-
domsuddannelser og samtidig understøtter de unges 
muligheder for at søge nogle af de ungdomsuddannel-
ser, som ikke ligger i Nyborg. Det kan for eksempel være 

erhvervsuddannelserne på Kold College, Syddansk Er-
hvervsskole, Svendborg Erhvervsskole eller Tietgenskolen 
i Odense. Alle sammen uddannelsessteder, som gymna-
siet er ved at udvide samarbejdet med.
- Det er rigtig godt, at vi på den måde har Region Syddan-
mark med på sidelinjen. Det forpligter os til at holde fast i 
visionen om, at eleverne også skal vide noget om de andre 
områder. Især med 10. klasse har vi fået en forpligtelse til 
at vise hele paletten af uddannelser for de unge. Og der er 
jo brug for alle uddannelser, siger Trine Rhein-Knudsen. 

Tæt kontakt til erhvervslivet

Helt konkret kan samarbejdet have mange former. Fra de 
almindelige brobygningsforløb i 10. klasse. Mediegrafi -
kere fra Syddansk Erhvervsskole, der leverer lysshow til 
gymnasiefester. Og til en lang række små og store sam-
arbejdsprojekter med det lokale erhvervsliv.
- Især vores merkantile elever har mange kontakter til 
erhvervslivet i Nyborg. De skriver for eksempel en er-
hvervscase, som er en større skriftlig opgave, hvor de 
udarbejder en virksomheds vision, strategi, regnskab og 
arbejder med afsætningsmuligheder i forskellige mar-
keder. Det sker i samarbejde med det lokale erhvervsliv. 
Lige nu har vi kontakt til omkring 20 lokale virksomheder, 

fortæller Trine Rhein-Knudsen. Forhåbentlig kan det være 
med til at give eleverne så stærkt et lokalt netværk, at de 
vender tilbage og søger jobs i Nyborg-området, når de 
engang er færdige med deres videregående uddannelse. 
Måske kan det også give nogle af dem mod på at starte 
for sig selv?
- Vi har mange studerende, der går rundt med en iværk-
sætter i maven. De leder alle sammen efter ideen, og der 
er inspirationen fra erhvervslivet utrolig vigtig. Hvordan 
starter man? Hvilke markeder er der? Hvordan opererer 
en dansk virksomhed i et internationalt marked? Hele det 
mindset er utrolig vigtigt, siger Trine Rhein-Knudsen.

Internationalt udsyn

Endelig er der den internationale dimension. Nyborg 
Gymnasium har i dag 270 elever på IB-linjen, hvor al un-
dervisning foregår på engelsk. Nogle er fra Nyborg, en del 
kommer direkte fra den internationale skole i Odense, og 
med sin internationale profi l og kostskole trækker gym-
nasiet også internationale elever til fra hele verden. 
- Vi har rigtig mange nationaliteter, og engelsk er et 
sprog, vi bruger i huset. Det giver et internationalt miljø 
med mere udsyn. Samtidig får de unge nogle meget præ-
cise sprogkompetencer, hvor de taler engelsk på højt ni-
veau - også fagsprog. Det er noget, erhvervslivet og især 
eksportvirksomhederne sætter stor pris på, siger Trine 
Rhein-Knudsen.

De 7 uddannelser på Campus:  STX (studentereksamen), HF (højere forberedelseseksamen), IB (International 
Baccalaureate), HHX (højere handelseksamen), EUX (business), EUD (business), 10. klasse.
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Med det nye Campus har Nyborg Kommune fået en dynamisk uddannelsesinstitution med 
et varieret udbud og stort udsyn. Det gavner både de unge og det lokale erhvervsliv.

Nyborg Gymnasium  
www.nyborg-gym.dk  +45 6531 0217  post@nyborg-gym.dk 
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Står din virksomhed og mangler kvalifi ceret efteruddan-
nelse til medarbejderne? Så er Tietgen KompetenceCen-
ter et godt sted at starte. Sidste år gennemførte kompe-
tencecenteret mere end 500 kurser med 20.000 kursister 
fra blandt andet 600 forskellige virksomheder på Fyn. Og 
uddannelseschef Anette Barnhøj forventer endnu større 
efterspørgsel i fremtiden.

- Vi oplever en stigende strategisk bevidsthed, hvor fl ere 
og fl ere virksomheder erkender sammenhængen mellem 
virksomhedens strategi og medarbejdernes kompetencer 
til at føre den ud i livet. Der er i mange år blevet brugt 
mange ressourcer på medarbejdersamtaler, uden at det 
er blevet koblet til virksomhedens strategi og den nød-
vendige efteruddannelse. Det hjælper vi med. Vi plejer 
at sige, at vi sætter handling bag MUS, forklarer Anette 
Barnhøj.

Munck uddanner i vinterhalvåret

Som strategisk samarbejdspartner sørger Tietgen Kom-
petenceCenter for at afklare behovet for kompetence-
udvikling i tæt samarbejde med virksomheden. Derudfra 
lægges en konkret plan for medarbejdernes efteruddan-
nelsesforløb, som kan være alt fra et par dages kursus til 
en fl erårig efteruddannelse. En af kompetencecenterets 
faste samarbejdspartnere er Munck Gruppen i Nyborg, 
som med mere end 1100 medarbejdere har et stort be-
hov for løbende efteruddannelse af høj og lav. Det forkla-
rer Muncks HR koordinator, Mia Hardorf.
- Vi planlægger vores efteruddannelse strategisk for alle 
faggrupper og har stort set kurser og læringsaktiviteter i 
gang hver eneste uge i vinterhalvåret. Gennem de sidste 
tre år har vi blandt andet haft knap 200 medarbejdere på 
IT-kurser i Excel og Power Point, siger Mia Hardorf. 

Vi sætter handling 
bag MUS

Tietgen KompetenceCenter kobler medarbejderes 
efteruddannelse med virksomhedens strategi.

Én indgang til alt:  Tietgen KompetenceCenter fungerer 
som én indgang til den jungle af efter- og videreuddan-
nelse, som kompetencecenteret og andre uddannelses-
institutioner tilbyder erhvervslivet. Det forklarer uddan-
nelseschef Anette Barnhøj. 
- Især for små og mellemstore virksomheder kan det 
være en større udfordring at fi nde rundt i de mange 
uddannelsestilbud. Her går vi ind og hjælper med at 
formidle kontakten og sørger for det rent praktiske med 
tilmelding og så videre, siger Anette Barnhøj.
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Tietgen KompetenceCenter  
www.tietgen.dk/tkc  +45 6545 2525   tkc@tietgen.dk
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Det er gået stærkt, siden Jan Jacobsen for 
fi re år siden overtog SC Tech og startede 
med at sælge pakkemaskiner. Målet er at 
gøre virksomheden til en one-stop-shop 
for fødevareproducenter.

Seksten år i møllerbranchen, heraf de sidste otte som fa-
briks- og kvalitetschef. Det var grundlaget, da Jan Jacob-
sen for fi re år siden sprang ud som selvstændig konsu-
lent for fødevareindustrien med fokus på pakkemaskiner 
og procesudstyr.
- jeg har altid interesseret mig for salg og marketing, så 
da muligheden dukkede op for at overtage en virksom-
hed, hvor jeg kunne bruge mine kompetencer, slog jeg til. 
Og jeg må sige, at hele processen med at forstå kundens 
problemstillinger og skabe værdi for dem er virkelig til-
fredsstillende, siger Jan Jacobsen. Han har med SC Tech 
det skandinaviske agentur for de tyske maskinproducen-
ter FAWEMA og HDG Packaging, som han repræsenterer i 
størstedelen af sin arbejdstid. Den konstruktion har kun-
derne taget godt imod.
- Målet med samarbejdet er at skabe en direkte kontakt 
fra kunde til fabrik. Ofte bliver agenter en fl askehals, hvor 
misforståelser og forsinkelser kan opstå - det undgår vi, 
fordi jeg kommer direkte fra fabrikken, siger Jan Jacob-
sen. 

De rigtige maskiner i den rigtige rækkefølge

Foreløbig har Jan Jacobsen solgt ni pakkemaskiner i Dan-
mark, Norge, Sverige og Finland. Det lyder måske ikke så 
omfattende, men hver maskine koster omkring fi re mio. 
kr., og projektperioden tager typisk et par år. Jan Jacob-
sen er som regel med i hele processen og bidrager ofte 
med andre komponenter end pakkemaskiner,  fx blande-
maskiner og specialrør. Ved siden af udfører han desuden 
kvalitetstests af producenternes fødevaremærkninger 
og formidler også laboratorietests fra Neotron Spa, som 
bl.a. laver analyser for de fem største baby food-produ-
center i verden. Tilsammen giver det en ganske omfat-
tende produktportefølje, og Jan Jacobsen regner med på 
sigt at udvide endnu mere.
- I de lidt større projekter - når man fx skal bygge en ny 
silo - handler det om at gennemskue processen og sæt-
te det rigtige procesudstyr sammen. Jeg er ofte med fra 
start til at defi nere kravspecifi kationerne, fordi kunden 
ikke kender alle aspekter. De ved bare, at de skal fra A til B, 
og det hjælper jeg så med. I fremtiden regner jeg med at 
arbejde endnu mere med engeneering og levere samlede 
turn-key løsninger, så SC Tech bliver en slags one-stop-
shop for fødevareproducenter, siger Jan Jacobsen.
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Erhvervsjournalist 
fortæller de gode historier
Som erhvervsjournalist arbejder Morten Reil i krydsfeltet mellem salg og 
kommunikation - altid med fokus på, hvilken værdi hans arbejde tilfører kunden.

Det kom egentlig helt af sig selv, da erhvervsjournalist 
Morten Reil i 2014 oprettede virksomhed i eget navn. Ef-
ter i en årrække at have mixet freelance-opgaverne med 
deltidsjobs som redaktør og kommunikationsmedarbej-
der var kundegruppen vokset så meget, at valget skulle 
træff es. Lønarbejde eller selvstændig?
- Det var ikke svært. Jeg har altid set mig selv som free-
lancer og fungerer rigtig godt med hele tiden at sætte 
mig ind i nye stofområder. Hver gang jeg får en ny kunde, 
skal jeg lynhurtigt lære virksomheden og dens interes-
senter at kende, så jeg ved, hvad jeg skal hjælpe med at 
kommunikere ud - og til hvem. Det er en utrolig spæn-
dende proces, hvor jeg spørger ind, fi ltrerer og vinkler, så 
budskaberne står helt skarpt, siger Morten Reil.

En klar linje i kommunikationen

Som erhvervsjournalist er Morten Reil meget bevidst om, 
at hans arbejde skal matche den øvrige kommunikation i 
kundens virksomhed. Han har ofte været med til at udfor-
me egentlige kommunikationsstrategier og arbejder altid 
tæt sammen med direktion og marketingafdeling.
- Jeg er altid opmærksom på, hvilken værdi jeg tilfører 
mine kunder. Som erhvervsjournalist arbejder jeg i  kryds-
feltet mellem salg og kommunikation, hvor det ofte er 
svært at sige, hvad der er hvad. Men det er altid vigtigt, at 
der er en klar linje - at der for eksempel er sammenhæng 
mellem en virksomheds hjemmeside, pressemeddelelser 
og forskellige salgsmaterialer. Dér byder jeg ind med min 
journalistiske faglighed, siger Morten Reil.   

Journalistisk one-stop-shop

Morten Reil producerer både salgsmaterialer og mere 
journalistiske tekster. Han tager også selv billeder og 
producerer video og er vant til at tage ansvaret for hele 
processen fra ide til færdigt produkt. Her får kunden med 
andre ord en samlet pakkeløsning.  
- Jeg har stor erfaring med at styre hele produktionspro-
cessen og ved, hvordan jeg skal få de enkelte elementer 
til at fungere som en helhed. Det betyder også, at kunden 
kun behøver at fortælle sin historie én gang - og så sørger 
jeg for formidlingen i både ord og billeder. Og så har jeg et 
fast samarbejde med dygtige fagfolk, som jeg trækker på, 
når det er relevant, siger Morten Reil.

Morten Reil - Journalistik, PR og foto/video
Journalistik/marketing - annoncer, kundecases, profi lfoldere, 
nyhedsartikler, reportager
Webjournalistik - hjemmesidetekst (basal SEO), nyhedsbreve 
PR - pressemeddelelser og opsøgende pressearbejde
Foto - billeder til alle typer af artikler, medarbejderportrætter
Video - profi lvideo, korte videofi lm til Facebook/YouTube

Morten Reil  www.mortenreil.dk  +45 6060 1209  morten@reil.dk
SC Tech  
www.sctech.dk  +45 2481 9824  j@sctech.dk

KONTAKT OOPLYSNINGER

Erhvervsjournalist 
Morten Reil har skrevet alle 

artikler i Erhvervssucces
Østfyn 2016 og har taget 

en del af billederne
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Fra møller til iværksætter
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- Målet med samarbejdet er at skabe en direkte kontakt 
fra kunde til fabrik. Ofte bliver agenter en fl askehals, hvor 
misforståelser og forsinkelser kan opstå - det undgår vi, 
fordi jeg kommer direkte fra fabrikken, siger Jan Jacob-

shop for fødevareproducenter, siger Jan Jacobsen.

www.sctech.dk  +45 2481 9824  j@sctech.dk
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Ny juridisk ’forretning’ bryder med for-
domme om advokatbranchen. Hos Juri-
diskBistand er første time gratis, og alle 
bliver modtaget med håndtryk, kaff e og 
klar besked om faste priser på den juridi-
ske rådgivning.

Der er kommet en ny forretning i Nyborg - ja, faktisk et 
helt nyt koncept for juridisk rådgivning, som ligger langt 
fra et traditionelt advokatkontor. Det fortæller partner i 
JuridiskBistand, Thomas Angelo-Dose.
- De fl este advokatkontorer ligger gemt væk i en kontor-
bygning. Vi har bevidst valgt at fl ytte ind i nogle forret-
ningslokaler på gågaden, fordi vi vil være i øjenhøjde med 
vores kunder. Hos os er der ikke noget advokat-snobberi, 
og vi smider, hvad vi har i hænderne, når kunden kommer 
ind. Det er jo dét, der ligger i at have en forretning, siger 
Thomas Angelo-Dose.

Kvalitet behøver ikke at være dyrt

Faktisk har JuridiskBistand en strategi om at ansætte 
ekstra personale, hver gang man når 70 procent af kapa-
citeten. Der skal være tid til at tage sig godt af kunderne.
- Hos os bliver du altid budt velkommen med et hånd-
tryk og en kop kaff e, og den første time er gratis. Vi har 
rigtig mange, der lidt nervøst spørger: Koster det noget, 
at vi snakker nu? Og så løsner de op, når de hører, at den 
indledende samtale er en investering fra vores side, si-
ger Thomas Angelo-Dose. Han er helt klar over, at prisen 
betyder noget for de fl este - og at det ikke alle steder er 
lige billigt at få kvalifi ceret hjælp, når det kommer til jura-
ens kringelkroge. Hos JuridiskBistand er der derfor faste 
priser på det meste. For eksempel koster det 2.500 kr. at 
få udfærdiget et testamente, mens køberrådgivning i for-
bindelse med et huskøb løber op i 5.500 kr.
- Vi arbejder rigtig meget med faste priser. Vores kunder 
tænker jo ikke anderledes, end vi selv gør - og vi vil altså 
gerne vide, hvad tingene koster. Og fordi det er godt, be-
høver det jo ikke at være dyrt, siger Thomas Angelo-Dose.
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Tålmodighed. 
Kineserne er på vej
En ny type af kinesiske turister har fundet vej til Nyborg - godt hjulpet af kommunens 
kinesiske netværk. Målet på 10.000 kinesiske turister om året er realistisk på sigt, mener 
kommunaldirektør Lars Svenningsen.

JuridiskBistand  
www.juridisk-bistand.dk  +45 6913 4135  info@juridiskbistand.dk

KONTAKT OPLYSNINGER

Førstehjælp
Brandbekæmpelse
Psykisk førstehjælp
Specielt tilrettet kurser
Sikkerhed til hoteller og virksomheder
Din garanti for kvalitet i undervisning og kompetent konsulentbistand.

Tlf. 2325 0461  www.safeday.dk

SAFEDAY.DK
FIRST AID

”Koster det noget, 
at vi snakker nu?”

JuridiskBistand har fået en fl yvende start i Nyborg og regner med løbende at ansætte nye medarbejdere. 
Fra højre ses: Charlotte Rasmussen cand.jur, Daniel Sonne-Schmidt stud.jur., Thomas Dose Partner, Stephanie 
Lee cand.jur. og Mette Angelo cand.jur. 

Kinesiske turister på Fyn
2014: 5.637  
2015: 10.000 

Forbrug pr. døgn i gennemsnit
Kinesisk turist 1.800 kr.
Dansk turist: 1.000 kr.
Kilde: Fyens.dk / Destination Fyn

Hvornår kommer kineserne? Det spørgsmål har man-
ge stillet, siden Nyborg Kommune for to år siden indgik 
den første samarbejdsaftale med den kinesiske milliard-
koncern CGIG. Svaret er, at de første allerede er her. Og 
kommunaldirektør Lars Svenningsen er sikker på, at der 
kommer fl ere. 
- Ifølge den første aftale med CGIG skulle de hjælpe med 
at få 10.000 kinesiske turister til at fi nde vej til Nyborg 
hvert år. Vi har hele tiden vidst, at det kræver tålmodig-
hed. Det er dog realistisk på sigt. Det er et marked i kraftig 
vækst, siger Lars Svenningsen.

Børnefamilier på besøg

Traditionelt er de fl este kinesiske turister taget på nøje 
tilrettelagte ture, hvor de besøger fl ere europæiske lande 
på kort tid. Men nu er mange også begyndt at rejse ud på 
egen hånd - ofte børnefamilier, som gerne bliver længere 
tid på samme sted. 
- Især den sidste type er superinteressante for os. Vi har 
et hold familier på besøg lige nu. De er meget interessere-
de i naturen og den danske velfærdsmodel. Her i formid-
dag har de været på besøg i børnehaven Kastaniehuset, 
om lidt skal de op på slottet, og i aften spiser de sammen 
med børnehavebørnene og deres familier ude på Sølyst, 
fortæller Lars Svenningsen. Turen er arrangeret af rejse-
selskabet Beijing Outdoor Club, som selv har henvendt sig 
igennem CGIG.
- Vi får mange henvendelser. Vi siger ja til de henvendelser, 
som vi vurderer er målrettede, siger Lars Svenningsen.

Markedsføring i Kina

Samtidig er Nyborg Kommune begyndt at markedsføre 
sig i Kina. Første skridt har været en kinesisk version af 
kommunens hjemmeside (nyborg.cn) og en side på det 
sociale medie WeChat. Her lægger kommunen ca. en 
gang om ugen en ny historie ud - ofte versioner af histo-
rier fra Nyborg.dk. Kommunen har også haft et par artik-
ler i VisitDenmarks kinesiske magasin Discover Denmark, 
ligesom Nyborg i vinter havde besøg af en rejsejournalist 
fra den velbesøgte kinesiske rejseportal Qiongyou.
-  Han boede her i tre dage og var bl.a. med til julemar-
kedet. Han var utrolig begejstret for Nyborg, og vi endte 
med at få 6 ud af 21 sider i Qiongyous rejsemagasin om 
Fyn, fortæller Lars Svenningsen. Sammen med Nyborg 
Slots forhåbentlig kommende UNESCO-status og Udvik-
ling Fyn-samarbejdet med udgangspunkt i H.C. Andersen 
giver det pæne forventninger til fremtiden. 
- Vi har lavet et forsigtigt skøn, der siger, at det ombygge-
de Nyborg Slot i 2019 vil tage imod 200.000 besøgende. 
Det tal vil stige væsentligt med slottets UNESCO-status i 
2021. Hvorfor skulle nogle procent af dem ikke være kine-
sere? siger Lars Svenningsen.



 

”Kan du lave armaturer til vindmøllehuse?” Nogenlunde 
sådan lød den forespørgsel, som i 1999 satte Ole Tegl-
gaard på sporet af et helt nyt marked. Han kunne se po-
tentialet og svarede ja, selvom han ikke havde lavet lam-
per til lige præcis vindmøller før. I dag sidder Resolux på 
70 procent af verdensmarkedet.
- Vi producerer cirka 200.000 lamper årligt til vindmøller, 
de fl este til eksport. Danmark er et lille marked, så det er 
ekstremt vigtigt at komme ud over grænsen, forklarer di-
rektør Ole Teglgaard, mens han viser rundt i produktionen 

hos Resolux i Ørbæk. Her er medarbejderne i fuld gang 
med at samle og teste de lamper, som senere kommer til 
at sidde på vindmøller rundt om i verden. 

Global vækst skaber arbejdspladser i Ørbæk

Resolux leverer til alle de store vindmølleproducenter og 
har selv afdelinger i Kina, USA, Brasilien og Sydafrika. Der 
er ingen danskere blandt de 40 ansatte i de udenlandske 
afdelinger. Alligevel medfører virksomhedens internatio-
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Hvor er det næste store marked?
De fl este eksportører vil gerne vide, hvor det næste store 
marked opstår. I øjeblikket har Ole Teglgaard fra Resolux 
et godt øje til Mexico, som han monitorerer på forskellige 
parametre. Især skal to vigtige kriterier være opfyldt, før 
møllerne for alvor for medvind i et land. 
- Der skal være en voksende middelklasse, som køber et 
stigende antal elektriske apparater. Det er ret afgørende 
for energiforbruget. Og så skal der være en politisk vilje, 
for vindkraft skal stadig subsidieres lokalt for at være 
økonomisk rentabelt, siger Ole Teglgaard. Det sidste med-
fører ofte en række krav til vindmølleproducenterne. For 
eksempel skal vindmøller i Brasilien være produceret af 
mindst 60 procent lokal arbejdskraft. Andre lande stiller 
lignende krav.

Speciallavede lamper kan selv holde varmen
Lamperne fra Resolux er speciallavet til brug i vindmøller, 
som kan opstilles over hele jorden - ofte på steder med 
ekstremt klima. Derfor har lamperne ikke bare ekstra 
batterier som backup til arbejdsbelysning indvendigt i 
vindmølletårnet, når møllen er gået i stå - de har også et 
varmelegeme, som selv i ekstrem kulde holder batterier-
ne funktionsdygtige med en temperatur på over 5 grader.

Resolux oplyser 
vindmøller i hele verden
Lamperne på 70 procent af alle verdens vindmøller er produceret 
hos Resolux i Ørbæk, som har udviklet sig til en one-stop-shop for 
vindmølleproducenter. Eksporten skaber arbejdspladser i Danmark.

nale vækst stadig fl ere arbejdspladser på hovedkontoret 
i Ørbæk, hvor 25 timelønnede og 25 funktionærer i dag 
arbejder.
- Hver gang vi går ind i et nyt land, ansætter vi 3-5 funk-
tionærer herhjemme. Det er også her, vi har en stor del 
af vores produktion og vores udviklingsafdeling. Det gi-
ver bedre resultater, når vi har produktion og udvikling 
samme sted, siger Ole Teglgaard. Direktøren for Resolux 
forventer også i fremtiden at fastholde de foregående 
års vækst på 10-15 procent årligt. En vækstrate på 7-10 
procent svarer til væksten i det globale vindmarked. De 
sidste procenter kommer fra den ekstra indtjening, som 
Resolux opnår ved hele tiden at udvide sortimentet, når 
efterspørgslen viser sig i de nye lande. Faktisk har Ole 
Teglgaard brugt sloganet ”Yes, we can” længe før den 
amerikanske præsident Barack Obama gjorde det ver-
denskendt.
- I starten solgte vi udelukkende lamper til vindmøller. Det 
er stadig vores kerneprodukt, men nu tilbyder vi også alt 
muligt andet. Vi siger næsten altid ja, når vores kunder 
efterspørger et produkt. Det har gjort, at vi har udviklet 
os til at være en one-stop-shop inden for komponenter til 
vindmøller, siger Ole Teglgaard. 

Udviklingsstrategi passer med kundernes behov

Han samler en buet kabelskinne op fra en kasse, som er 
ved at blive gjort klar til afsendelse. Skinnen er special-
fremstillet til det indvendige kabelophæng i vindmølletår-

net. Ved siden af står kasser med alt fra lamper, stålwirer, 
vibrationshæmmende materialer til store mængder af 
plasticstrips i forskellige længder. Der skal blandt meget 
andet bruges ca. 5.000 strips og 20-25 indvendige lam-
per pr. vindmølletårn, så udstyr til en enkelt vindmølle 
udgør efterhånden en ganske pæn ordre. I Brasilien er 
Resolux endda begyndt at levere mandskabselevatorer til 
vindmølletårnene. Virksomhedens udviklingsstrategi er 
dog ikke et udtryk for ren opportunisme, hvor man bare 
siger ja til alt og håber det bedste. Den er nøje tilpasset 
behovet hos Vestas, Siemens og de andre store vindmøl-
leproducenter.
- I dag fungerer vindmølleproducenterne nærmest som 
store ingeniørhuse, fordi det hele er blevet så højtekno-
logisk. Før ville de have enkeltkomponenter, men nu vil de 
have hele pakker - det passer godt med vores udviklings-
strategi, siger direktøren for Resolux.

Resolux Aps 
www.resolux.dk  +45 6225 2623   resolux@resolux.dk
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Hans Christian Munck 

”Vækst er et godt 
brændstof”
Bureaukrati i Bangladesh og ekstremt klima i Thule er blandt udfordringerne, når 
Nyborgs største private virksomhed tester sine internationale muskler. Det styrker 
organisationen - også på hjemmemarkedet. 

Munck Gruppen er på få år vokset til i dag at være den 
største private arbejdsplads på Østfyn med i alt 1100 
medarbejdere. Vejen er gået igennem opkøb af en række 
virksomheder, senest Berotech og LKF Vejmarkering, og 
i de sidste tre år er Munck for alvor ’vokset ud i verden’ 
med store entrepriser i Bangladesh, Grønland, Tyskland 
og Polen. Administrerende direktør Hans Christian Munck 
forklarer:
- Jeg kan godt lide at sætte nye ting i gang, og det var et 
naturligt næste skridt at bygge et ’ben’ på med udenland-
ske aktiviteter. Det kræver energi at udvikle organisatio-

nen, og vækst er et godt brændstof. Det giver nye udfor-
dringer, siger Hans Christian Munck.

Først vinder man opgaven...

Den administrerende direktør lægger da heller ikke skjul 
på, at der var udfordringer i Munck Asfalts til dato største 
projekt - da virksomheden i 2013-15 gennemrenoverede 
den internationale lufthavn i Dhaka, Bangladesh. Det var 
en totalentreprise, som han kalder ’ikke risikofri’ med et 
budget på 350 mio. kr., hvilket svarede til knap en tred-

jedel af virksomhedens samlede omsætning på det tids-
punkt. Tilbudsgivningen startede allerede i 2007, der var ny 
licitation i 2010, og arbejdet gik i gang i 2013. Det var med 
andre ord en lang proces, hvor det var svært at planlægge 
for eksempel ansættelsen af medarbejdere. 
- Det er klart, at man ikke kan have en organisation stående 
parat til alle opgaver, man kan fi nde på at byde på. Vi er nødt 
til at have en basisorganisation og så søge de nødvendi-
ge medarbejdere i marken, forklarer Hans Christian Munck. 
Heldigvis viste der sig at være kompetente medarbejdere, 
som viste interesse - både interne og eksterne - og ’hol-
det’ blev sat med arbejdskraft fra både Danmark, England, 
Ukraine, Thailand, Indonesien, Palæstina og Bangladesh. 

Bureaukrati giver udfordringer

Opgaven med lufthavnen i Dhaka blev løst til tiden og 
indenfor de økonomiske rammer, men undervejs var der en 
række udfordringer. Især det lokale bureaukrati krævede 
god tålmodighed.
- Vi synes jo tit, at vi har meget bureaukrati i Danmark, men 
det er faktisk ikke tilfældet. Man får syn for sagen, når man 
kommer ud. På det punkt har vi en konkurrencefordel, som 
vi skal holde fast i. Bare kig til Tyskland og Polen, hvor det 
hele er mere bureaukratisk. Og i Bangladesh er det helt an-
derledes, siger Hans Christian Munck. I Danmark er det for 
eksempel lettere at løse de udfordringer, man støder på un-
dervejs i et stort projekt. Ikke mindst fordi de danske byg-
herrers repræsentanter både har de tekniske kompetencer 
og er beslutningsdygtige. I Bangladesh er forretningsgang-
ene langt mere hierarkisk opbygget. 
- Når der opstår bristede forudsætninger, ender det ofte i 
en fastlåst situation, hvor rigtig mange skal involveres for 
at fi nde en løsning. Hele mentaliteten er, at man skubber 
beslutningerne opad i organisationen - ofte helt til toppen 
- og det tager lang tid. Det kan være virkelig frustrerende. 
Løsningen bliver tit, at man følger den allerede aftalte plan 
fuldstændig slavisk, selvom der måske er en bedre måde at 
gøre tingene på, siger Hans Christian Munck.

Der går måske en fl yver i morgen

Her i 2015-16 er Munck Asfalt i gang med at udskifte 
landingsbanen på Thule Air Base i Grønland. Også her er 
bureaukrati et arbejdsvilkår, når det amerikanske luftvåben 
for eksempel forlanger PET-godkendelse af samtlige med-
arbejdere. Men den ubetinget største udfordring har dog 
vist sig at være det grønlandske klima.
- Thule har noget af det absolut mest utilgængelige miljø 
at arbejde i. Jorden er frossen det meste af tiden, og der 
er masser af klipper, så det slider utrolig meget på vores 
materiel. Desuden varer sæsonen fra omkring 1. juni til 1. 
september, så vi har kun tre måneder at arbejde i deroppe, 
siger Hans Christian Munck. Det stiller store krav til logi-
stikken. Faktisk skal det meste udstyr fragtes op med skib 
året før, og der skal være backup på alt. Det er også men-
talt hårdt for virksomhedens 60 medarbejdere i Grønland, 
som hele tiden er under et voldsomt tidspres. Det kræver 
opbakning og hurtig handling fra hovedkontoret i Nyborg, 
når uforudsete forhindringer opstår.
- Der går måske en fl yver i morgen, som vi kan sende noget 
med - og så én i næste uge. Hvis vi ikke når det, står arbej-
det stille i otte dage. Vi lærer rigtig meget på logistiksiden, 
hvor vi normalt planlægger på uger. Her skal vi nærmest 
planlægge på dage og timer, for tidsplanen kan ikke bare 
trækkes i den anden ende, siger Hans Christian Munck.   

De nye erfaringer skal i spil

Men hvad er så næste skridt? Foreløbig byder Hans Christi-
an Munck på forskellige opgaver rundt om i verden. Det er 
vigtigt at have et fl ow i opgaverne, også for at holde fast i de 
internationale medarbejdere. Samtidig kan erfaringerne fra 
Bangladesh og Grønland også bruges her i landet.
- Vi har opbygget en organisation, som også gør det muligt 
for os at byde på store projekter i Danmark. Og så holder 
vi øje med nye projekter i Asien, hvor vi blandt andet følger 
Danida. Finansieringen er vigtig, og der er masser af pro-
jekter, hvor det er mere tvivlsomt med økonomien. Det skal 
man også være skarp på, siger Hans Christian Munck.

Munck Gruppen består af:
 Munck Asfalt
 Munck Forsyningsledninger
 Munck Havne & Anlæg
 Munck Civil Engineering
 Tarcopol Sp. z o.o



Totalleverandør til 
danske messestande 
over hele verden

Hos Standesign får du alt til dine mes-
sestande - bygget med omhu, tilpasset 
lokalt og leveret til tiden.

Standesign har siden starten i 1967 udviklet sig fra ’bare’ 
at bygge stande til i dag at være en ’One Stop Shop’ for 
danske virksomheder, der skal deltage i messer overalt i 
verden. Her får du hjælp til alt fra design og lay out til pro-
jektstyring og opbygning/nedtagning.
- Der er ikke noget sted i verden, hvor vi ikke kan bygge 
stande, siger administrerende direktør André Minier og 
kigger op på det store whiteboard, hvor han følger Stan-
designs standbyggere. Lige nu er én medarbejder ved at 
stille stande op i Paris, en anden rejser rundt i Danmark 
med en uddannelsesmesse, en tredje er i USA, mens en 
fjerde er på vej fra Tokyo til Singapore. 

Lokalt kendskab overalt i verden

Overalt i verden trækker Standesign på sit enorme net-
værk af lokale leverandører, som bidrager med lokale 
håndværkere og samtidig har kendskab til både dansk 
erhvervskultur og lokale skikke. Det skaber tryghed for 
kunden, at Standesign ved, hvad der fungerer bedst i de 
forskellige lande. Det gælder alt fra at undgå vingummi 
med svinefedt i muslimske lande til at forstå lokale og 
regionale præferencer i forhold til standenes indretning.

- For eksempel fokuserer kineserne meget på lyd og lys - 
jo mere, jo bedre - mens danskere og tyskere går meget 
op i standenes fi nish. Araberne vil gerne vil sidde ned, når 
de taler med virksomhedens sælgere, så her er det vigtigt 
med gode sofaarrangementer, forklarer André Minier. 

Altid klar til tiden

For Standesign er målet altid at støtte de danske virk-
somheders marketingsfolk bedst muligt, når de rejser 
ud. Det forklarer en af Standesigns erfarne standbyggere, 
Sten Teilgaard Andresen.
- Vi har stor respekt for, at vores kunders sælgere har en 
krævende dagligdag, hvor de ofte ’er på’ fra 8 til 18 og har 
sociale arrangementer om aftenen. Der er det vigtigt, at 
vores service sidder lige i skabet. Det giver ro, siger Sten 
Teilgaard. Det indebærer blandt andet, at alting er klar til 
tiden. Hver gang.
- Hos os betyder ’kundedag’, at alting er klar senest kl. 10, 
dagen før messen åbner - det er kundens dag på standen. 
Det er nok dér, vi adskiller os markant fra andre i bran-
chen. Og så kan det godt være, at du som standbygger 
har stået i kulde og træk, og gulvet har været skævt - og 
hvad der nu ellers er af udfordringer - men du sidder altid 
med et smil i fl yveren på vej hjem, når du kan mærke på 
kunden, at alting bare klapper, siger Sten Teilgaard.

Messeagent for Hamburg og Leipzig
Standesign er messeagent for messecentrene ’Hamburg Messe und Congress’ og ’Leipziger Messe’. Her fungerer Stan-
design som en slags spillende træner for danske virksomheder, hvor Nyborg-fi rmaet yder 360 graders service med gode 
råd og hjælp til alt fra rejseplaner, parkering, hotelophold og gode restauranttips. På fl ere store messer i Hamborg har 
Standesign også en del opgaver som standbygger for både danske og udenlandske kunder.

Lokalt engagement
Standesign støtter lokalsporten i Nyborg GIF Fodbold, 
hvor virksomheden er hovedsponsor. Der lægges vægt på 
at handle lokalt, og Standesign sørger altid for at lægge 
personalearrangementer i lokalområdet. 

Central placering i 
Nyborg skaber grobund 
for vækst

Virksomheden er vokset støt, siden Stan-
design i 2014 samlede sine aktiviteter i 
Nyborg. Nye ansættelser er på vej.

Det var ikke tilfældigt, da Standesign i 2014 valgte at 
samle alle medarbejdere i Nyborg og lukke afdelingen i 
Glostrup. Det fortæller administrerende direktør André 
Minier.
- I vores branche er der af en eller anden grund fl est 
dygtige medarbejdere vest for Storebælt, hvor omkost-
ningerne samtidig er lavere. Og med en placering tæt på 

motorvejen har vi ingen broafgift på vejen til vores kunder 
i Tyskland, Jylland og på Fyn, fortæller André Minier. I dag 
råder Standesign over 2000 m2 lager og produktion på 
Alsvej i Nyborg, hvorfra fi rmaet sidste år leverede 12.000 
m2 fælles- og individuelle stande til danske virksomhe-
ders salgsfremstød overalt i verden. Siden 2006 er med-
arbejderstaben vokset fra 3 til 14. Og fl ere er på vej.
- Vi forventer en kontrolleret vækst i de kommende år, 
hvor vi regner med at ansætte en grafi sk medarbejder 
og 2-3 nye medarbejdere i produktionen, siger André Mi-
nier. Han understreger dog, at vækst ikke er et mål i sig 
selv. Blandt andet fordi gode standbyggere ikke hænger 
på træerne - det kræver dygtige håndværkere, som virk-
somheden selv giver den nødvendige oplæring inden for 
branchen.
- Vi har masser af opgaver, men vi vil ikke vækste hurtige-
re, end medarbejderne kan følge med. Det allervigtigste 
er, at vi hele tiden fastholder kvaliteten og den høje ser-
vice, hvor vores kunder føler sig trygge, siger André Minier.

Standesign A/S 
www.Standesign.dk  +45 4484 6699   info@standesign.dk
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Et logistisk mesterværk. Det er den korte beskrivelse af 
den produktion, som har gjort ærteproducenten Green-
Peas fra Refsvindinge til en af Europas største producen-
ter af friske grønne ærter. Produktionen er nemlig forbun-
det med to kæmpe udfordringer. 

Ærteplukkere på tour

Den ene er produktionsmetoden. Der skal findes nye mar-
ker hvert år, forklarer Peter Skov Johansen fra GreenPeas. 
- Man kan ikke dyrke ærter i samme jord igen uden ud-
byttenedgang. Heldigvis har vi et godt samarbejde med 
mange fynske landmænd, som er glade for at have os 
inde i deres mark-rotation. Ærterne producerer nemlig 
selv gødning af luftens kvælstofindhold og er sygdoms-
sanerende for andre afgrøder. Men vi kommer langt om-
kring, siger Peter Skov Johansen. I år kører han ca. 350 
kilometer på en inspektionsrunde fra mark til mark – og 
høstkaravanen skal samme vej rundt. Desuden kræver 
høsten en helt speciel timing.
- Ærter skal plukkes inden for et ’vindue’ på 2-3 dage, så 
de hverken er for tykke eller for tynde. Det kræver, at vi sår 

op til 30 gange i løbet af foråret, så ’vinduerne’ kommer 
som perler på en snor - uanset vind og vejr. Det kræver en 
vis erfaring, siger Peter Skov Johansen. Hver dag somme-
ren igennem skal 300 medarbejdere køres ud på marken, 
hvor de daglige 30-50 tons ærter skal plukkes og frag-
tes den anden vej. Det indebærer et vogntog med busser, 
pakkevogne, servicevogne og kølevogne, som ’lander’ på 
en ny mark hver morgen kl. 5.
- Det er en opgave i sig selv, at man ikke skal kunne se 
bagefter, at vi har været der. Det kræver en fast struktur 
med bl.a. oprydningshold og parkeringsvagter. Jeg vil sige 
det sådan - jeg har ikke noget imod udfordringer, men vi 
lever altså på kanten af kaos i højsæsonen, siger Peter 
Skov Johansen og smiler bredt. 

Skaber en ny organisation hvert år

Og så er vi fremme ved den anden store udfordring. For hvordan ska-
ber man en professionel virksomhed med en lille håndfuld faste med-
arbejdere og 300 sæsonarbejdere?
- Vi er nødt til at skabe en ny organisation hvert år. Dilemmaet er, at 
selv om vi kun har arbejde til dem i tre måneder, har vi ligesom enhver 
anden virksomhed behov for kvalificeret personale og en professionel 
ledelse, siger Peter Skov Johansen. Sæsonarbejderne finder Green-
Peas igennem rekruttering over hele Europa. Virksomheden modta-
ger omkring 3.000 jobansøgninger hvert år, og Peter Skov Johansen 
og hans faste medarbejdere rejser langt omkring for at ansætte.
- Vi bruger utrolig mange ressourcer på at rekruttere og uddanne ar-
bejdskraft hvert eneste år. Især til de mange leder- og specialfunkti-
oner, vi skal have dækket ind. Selv om vi aflønner overenskomstmæs-
sigt, er vi nødt til at ansætte udenlandsk arbejdskraft, som enten har 
en økonomisk motivation for at være her eller bliver tiltrukket af fæl-
lesskabet, siger Peter Skov Johansen. Af samme grund er det vigtigt, 
at hele holdet bor og arbejder på ejendommen i Refsvindinge. Her 
forsøger GreenPeas med bl.a. fodboldkampe mod lokale klubber at få 
de 300 udenlandske sæsonarbejdere indpasset så godt som muligt i 
lokalsamfundet - hvor de i parentes bemærket også bidrager pænt til 
butikkernes omsætning i sommerperioden.

- Vi forsøger at skabe vores eget fællesskab på tværs af nationale og 
kulturelle forskelligheder - og samtidig indpasse vores medarbejdere 
i lokalsamfundet. Det kræver faste strukturer og et kæmpe mentalt 
overskud hos alle ledende medarbejdere, når man skal opbygge an-
svarlighed omkring en fælles kultur. I virkeligheden er det EU-inte-
gration på det praktiske plan, vi arbejder med, siger Peter Skov Jo-
hansen.

På vej ud i Europa

Foreløbig leverer GreenPeas ærter til det danske og finske marked. 
De to lande er de eneste med tradition for at spise ærter som snack. 
Faktisk var det Peter Skov Johansen, der i 1977 som den allerførste 
fandt på at sælge friske ærter. Han startede med to rækker ærter. I de 
senere år har GreenPeas udvidet produktionen i Portugal og Italien og 
producerer i dag knap 3.000 tons om året. Næste skridt er eksport til 
det øvrige europæiske marked.

”Vi lever på kanten af 
kaos i højsæsonen”
Det minder om Grøn Koncert på tour, når 300 udenlandske sæsonarbejde-
re fra GreenPeas hver dag i tre måneder plukker sig igennem ærtemarker 
fordelt over hele Østfyn



Du har sikkert hørt om ’dieselgate’, hvor Volkswagen i 
2015 blev afsløret i at fuske med, hvor meget NOx-gas de 
tyske biler slipper ud i atmosfæren. Men vidste du også, 
at en dansk virksomhed har udviklet en teknologi, som 
løser NOx-problemet langt bedre end den teknologi, bil-
industrien anvender i dag? Produktionschef for Amminex 
i Nyborg, Christopher Sund, forklarer:
- Vi har den bedste teknologi i verden til at fjerne NOx. 
Vi har udviklet et ammoniakholdigt salt, som kan fjer-
ne NOx-gassen fra udstødningen. Og vores resultater er 
bedre end alle andres, siger Christopher Sund. Faktisk er 
Amminex lige nu ved at bevise dén påstand på 300 kø-
benhavnske busser. Det vender vi tilbage til.

En forbedring på over 90 procent

Men først et spørgsmål. For hvad er egentlig problemet 
med NOx? 
- Høje NOx-værdier giver fl ere dødsfald. Det er bevist. 
Undersøgelser fra verdenssundhedsorganisationen WHO 
viser, at der sker op imod 75.000 for tidlige dødsfald i 
Europa om året på grund af NOx, siger Christopher Sund. 
Den bedste måde at fjerne NOx-gasser fra dieselbiler er 
at blande udstødningsgassen med ammoniakgas, som 
binder NOx’en. Ammoniakken kan dog ikke bruges i ren 
form, da det er giftigt og dermed farligt at køre rundt 
med. Løsningen har indtil nu været at tilsætte en opløs-
ning af vand og ammoniak, men dén metode er langt fra 
perfekt. Dels kræver det store mængder af energi at op-
varme blandingen, så vandet fordamper. Dels efterlader 

det en del snavs, hvilket skaber vedligeholdelsesproble-
mer i udstødningssystemet. Alt det har Amminex fundet 
løsningen på.
- Vores salt, AdAmmine, er en blanding af strontiumchlo-
rid og ammoniak, og det er helt ufarligt at transportere. 
Det kræver mindre energi at varme op og giver også en 
bedre blanding af ammoniak og NOx-gasserne. Især ved 
bykørsel giver det en langt mere eff ektiv udnyttelse af ka-
talysatoren, siger Christopher Sund og trækker ’beviset’ 
op af lommen. Amminex  har nemlig opgraderet emissi-
onsteknologien på 300 københavnske bybusser med sin 
nye teknologi, og alle kan følge resultaterne tikke ind på 
den gratis app, NOxTracker. Lige nu viser produktionsche-
fens IPhone, at Amminex’ teknologi fjerner hele 91,4  pro-
cent af NOx-gasserne fra bussernes udstødning – langt 
mere end tidligere. Med foreløbig fem millioner kørte ki-
lometer har systemet sparet københavnerne for godt 58 
tons NOx-gasser.

En sovende kæmpe

Et nyt spørgsmål melder sig. Hvis Amminex’ teknologi 
fungerer så godt - hvorfor er den så ikke for længst ind-
ført i stor skala? Hvorfor har bilgiganter som for eksem-
pel Volkswagen ikke taget den til sig?
- Det skyldes blandt andet, at bilindustrien er meget kon-
servativ. Alle teknikere er enige om, at vores teknologi er 
bedst, men ingen vil gå forrest. Derfor er lovgivningen 
vigtig. Et andet problem er, at nedbringelse af NOx ikke 
bliver skrevet ind i de off entlige udbud, fordi mange ikke 

Amminex Emissions Technology A/S
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CIRKULÆR ØKONOMI OG BÆREDYGTIGHED › Amminex Emissions Tecknology A/S 2016 ØSTFYNS ERHVERVSRÅD 5. UDGAVE 28-29

ARTIKLEN ER SPONSORET AF

kender den nye teknologi endnu, siger Christopher Sund. 
Han håber, at busprojektet i København kan være med til 
at skubbe til udviklingen. Hvis det lykkes, ser fremtiden 
lys ud for Amminex. Virksomheden er lige nu en soven-
de kæmpe, der producerer 2.000 AdAmine-beholdere om 
året. Kapaciteten på produktionsanlægget i Nyborg er 
imidlertid på 200.000 enheder, og fabrikkens 10 medar-
bejdere råder over hele 6.000 kvadratmeter produktions-
anlæg, laboratorie- og kontorfaciliteter. 
- Vi er forberedt til en rigtig stor produktion, og vi forven-
ter at ansætte omkring 20 medarbejdere mere i Nyborg 
i løbet af de kommende år. Det afhænger selvfølgelig af, 
at vi kan tiltrække de rigtige medarbejdere, siger Christo-
pher Sund.

Nyborg var det oplagte valg

Det sidste bliver måske ikke helt let. Der er mangel på 
dygtige ingeniører i Danmark, måske især vest for Store-
bælt. Desuden vil Amminex gerne tiltrække medarbejdere 

med erfaring fra bilindustrien - og den har vi som bekendt 
ikke meget af her i landet. Men hvorfor så placere fabrik-
ken i Danmark - og hvorfor Nyborg? 
- Fordi Amminex er en dansk virksomhed og Danmark 
har en global førerposition inden for miljøteknologi. Og 
fordi vi kunne overtage nogle gode produktionsfacilite-
ter i Nyborg, hvor vi ligger meget centralt i forhold til det 
skandinaviske og europæiske marked. Desuden har Ny-
borg Kommune stor erfaring med den kemiske industri, 
og vi har et rigtig godt samarbejde med kommunen, siger 
Christopher Sund. Han bor selv i Nyborg og er glad for at 
arbejde i en virksomhed med så store perspektiver.
- Det er utrolig spændende at være med til at bygge det 
hele op, og miljøaspektet er også vigtigt. Hvis vi ikke bliver 
mere miljøbevidste, giver det problemer for de næste ge-
nerationer. Derfor er det en god fornemmelse at arbejde 
et sted, hvor vi ikke bare gør det samme som de andre - vi 
gør det faktisk bedre, siger Christopher Sund. 

Hvad er NOx?
 Δ Kvælstofi lte (NOx, herunder NO og NO2) 

er giftige gasser, der udledes fra kvæl-
stof- og iltforbrænding under højt tryk og 
høje temperaturer.

 Δ Når NOx udledes via dieseldampe, kan 
det trænge ned i lungerne og forårsage 
kræft og for tidlig død hos personer med 
hjerte- eller lungesygdomme.

 Δ I Storbritannien alene anslås det, at NO2 
hvert år er skyld i 23.500 dødsfald.

Kilde: Ritzau/Information

Amminex fjerner giftige 
gasser fra byens busser
Amminex i Nyborg har verdens bedste teknologi til at fjerne de giftige NOx-gasser fra 
dieselmotorers udstødning. Det miljømæssige og økonomiske potentiale er enormt.
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Føtex gør 
det let at 
sortere 
aff ald
Føtex i Nyborg har indført et nyt system 
til sortering af aff ald, så butikken i dag 
sender 75 procent af sit aff ald til genan-
vendelse. De fl otte tal skyldes en blanding 
af ny teknik, omtanke og en daglig indsats 
af alle i butikken.

Det startede med en henvendelse fra NC Miljø, som hav-
de opfundet en ny metode til at behandle organisk aff ald. 
Her tre år og et pilotprojekt senere er det lykkedes Føtex i 
Nyborg at sætte så meget system i aff aldshåndteringen, 
at butikken i dag genbruger 75 procent af alt aff ald. Fak-
tisk fungerer det så godt, så Føtex- og Bilka butikker over 
hele landet er ved at indføre systemet. Varehuschef Den-
nis Larsen forklarer:
- I gamle dage smed vi bare alting ud, men i dag sorterer 
vi i mange forskellige fraktioner, så aff aldet kan genbru-
ges, siger Dennis Larsen og viser vej ud til varegården bag 
Føtex. Her er en tønde til opsamling af gammelt fritureo-
lie, containere med gammelt brød, slagtervarer, blomster, 
hård plastic og en pressemaskine til blød plastic. Alt af-
fald er nøje sorteret og klar til afhentning, og kun en fjer-
dedel bliver kørt til forbrænding.

Man skal lytte til medarbejderne

En af hemmelighederne bag den høje genanvendelses-
procent er NC Miljøs patenterede system, der skiller orga-
nisk aff ald fra emballagen, så medarbejderne i Føtex ikke 
behøver at pakke gamle slagtervarer og brød ud. Det skal 
bare sorteres i forskellige containere. Men succeshistori-
en handler i høj grad også om logistik.
- Der er en balance i, hvad det kan betale sig at sortere. 

Nogle mængder er så små, at det er nemmere at bræn-
de aff aldet af i stedet for at opdele det yderligere. Der er 
også et økonomisk incitament for os. Det meste aff ald er 
der ikke penge i. Men for eksempel kan vi få en lille ind-
tægt på den bløde plastic og pap i stedet for at betale 
for at komme af med det, siger Dennis Larsen. Sidst, men 
absolut ikke mindst, har en ændring af medarbejdernes 
adfærd været en forudsætning for, at systemet fungerer.
- En vigtig del af succesen er at lytte til medarbejderne 
og inddrage dem. Det handler både om at holde fokus på 
at gøre noget for miljøet og samtidig gøre det så let som 
muligt for alle, siger varehuschefen fra Føtex i Nyborg.

Højst 10 skridt til alt

Dennis Larsen forklarer, at arbejdsgangene er tilrettelagt, 
så de relevante containere står inden for 10 skridt. Alt er 
fl yttet rundt og placeret optimalt ud fra, hvordan med-
arbejderne syntes, at det er nemmest at håndtere. For 
eksempel står containeren med slagtervarer lige uden for 
slagterafdelingens dør, og der er bygget ekstra ramper, så 
vognmanden let kan bakke ind.
- Det gør det hele lettere. Men der skal også god vilje til, 
siger varehuschefen. Han bukker sig ned og samler et 
stykke aff ald op, som var kommet på afveje. Præcis som 
han gjorde for lidt siden på vej igennem butikken, hvor et 
par ’nedfaldne’ æbler i frugtafdelingen måtte lade livet. 
Her går ledelsen forrest.
- Vi har et udtryk her i butikken, der hedder R.I.V. Det be-
tyder ’rø... i vejret’. Det handler om adfærd og tydelighed i, 
hvad vi vil. Også derfor er det vigtigt at holde alting pænt 
og rent, siger Dennis Larsen.

Stolt af de gode resultater

Af samme grund fejer portner Povl Larsen varegården 
mindst en gang om dagen. Det er ham, der har været pri-
mus motor på aff aldssystemet og hele vejen igennem har 
sørget for at holde sine kollegaer til ilden. 
- Især i starten var jeg efter dem derovre, siger Povl Lar-
sen med et smil og kigger over mod et par ungarbejdere, 
der holder pause under halvtaget. I dag er aff aldssorte-
ringen blevet en vane, og alle i butikken er faktisk lidt stol-
te af de fl otte resultater.
- Verden har jo brug for, at vi genanvender ressourcerne. 
Det kræver noget omtanke og en daglig indsats. Men det 
er besværet værd, og det er helt klart mit indtryk, at alle 
her er glade for at arbejde i en virksomhed, der tager et 
socialt ansvar, siger Povl Larsen.

Genanvender 75 procent af alt aff ald

Føtex i Nyborg producerer hvert år 269 tons aff ald, hvoraf: 
 Δ  202,5 tons aff ald genanvendes (75%) 
 Δ  66,5 tons aff ald køres til forbrænding (25%)

Sådan bliver aff aldet genanvendt
Gammelt brød ››› svinefoder
Slagtervarer ››› biogas 
Blomster ››› biogas
Blød plastic ››› nye plasticvarer
Hård plastic ››› nye plasticvarer
Fritureolie ››› biodiesel
Pap ››› Nyt pap/papir
Frugt og grønt ››› biogas
Jernskrot ››› genbrug til jern

I alt er 88 Føtex butikker og 14 Bilka butikker i gang med at indføre det 

nye aff aldssystem.
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Cirkulær økonomi. Det er et begreb, som efterhånden har 
været brugt i mange forskellige sammenhænge - men 
få steder med så stor vægt som her på Ekokems for-
brændingsanlæg på havnen i Nyborg. Ekokem er faktisk 
nordens videnscenter for farligt affald og førende inden 
for cirkulær økonomi. Administrerende direktør Thomas 
Agergaard forklarer:
- Som det er nu, ender størstedelen af de råstoffer, der 
bliver brugt generelt i virksomhedernes produktion, som 
affald. Der er tale om en meget lineær produktion, hvor 
en vare produceres, anvendes og smides ud. Det bryder 
den cirkulære økonomi med og genanvender i langt stør-
re grad materialerne på en bæredygtig måde. Og dér er 
vi blandt de forreste i feltet, når vi ser på virksomhedens 
samlede portefølje, siger Thomas Agergaard. 

Det rigtige mix i forbrændingen

Ekokem beskæftiger i dag 650 medarbejdere på sine 
virksomheder i Finland, Sverige og Danmark. Afdelingen 
i Nyborg (tidligere Kommunekemi/NORD) er specialiseret 
i behandling af farligt affald og modtager årligt omkring 
185.000 tons farligt affald til afbrænding i virksomhe-
dens tre rotérovne. Det afgiver nok energi til at forsyne 
90 procent af Nyborg Kommune med fjernvarme. Rest-
produkterne er 2.000 tons genanvendeligt metal og ca. 
23.000 tons slagger, som bliver anvendt på deponi i Norge 
- primært til vejbygning. Men hvad med de farlige stoffer? 
Dem er der styr på, forklarer Ekokems miljøchef, Eva Lund. 
Hun peger op mod de tre kæmpeovne bag sig.
- Vi afbrænder affaldet ved ca. 1100 grader, og ved så 
høje temperaturer neutraliseres de farlige stoffer i højere 
grad end i almindelige forbrændingsanlæg til hushold-

ningsaffald. Miljøgiften PCB forsvinder for eksempel, og 
der er stort set ikke noget organisk materiale tilbage efter 
forbrændingen, siger Eva Lund. Kvaliteten af forbrændin-
gen kan aflæses i de slagge-analyser, som Ekokems eget 
laboratorie løbende udfører. Samtidig følger to operatø-
rer i kontrolrummet nøje med i resultaterne fra de 35.000 
forskellige målepunkter, som automatisk monitorerer 
afbrændingen. Her måles på alt fra NOx til kviksølv, svovl, 
mængden af støvpartikler og meget andet.
- Det handler om hele tiden at have det rigtige mix i for-
brændingen. Vi bruger energien i farligt affald til at afgifte 
andet farligt affald, og hvis vi har den rigtige sammensæt-
ning, behøver vi ikke at tilsætte fuelolie for at opnå den 
rigtige temperatur, siger Eva Lund.

Kodeordet er ’sporbarhed’

Det er med andre ord utrolig vigtigt at vide, hvilke stoffer 
affaldet præcist indeholder. Hos Ekokem bliver alle vogn-
læs vejet og deklareret med stregkoder i portvagten. Når 
analyserne så ind imellem giver uventede resultater, kan 
man lynhurtigt og præcist gå tilbage for at finde og rette 
fejlen. 
- Vi bruger meget tid på sammen med vores kunder at 
finde ud af, hvordan vi får lavet de bedste løsninger. Spor-
barheden er utrolig vigtig, og hos os har vi fuld sporbarhed 
på alt affald. Der er vi bedre end andre affaldsbehandlere i 
Danmark, siger Eva Lund. Samtidig har Ekokem udviklet en 
læringskultur på virksomhederne i de tre lande, hvor med-
arbejderne hele tiden samarbejder om at blive bedre. Det 
gælder i det store perspektiv - koncernen brugte sidste 
år 28 millioner kroner på udvikling og forskning - og det 
gælder i de små, daglige rutiner. I mødelokalet på Ekokem 

i Nyborg hænger der for eksempel en ’forbedringstavle’ 
med ideer, som netop nu bliver afprøvet. En af dem går ud 
på at finde en måde at spare på de papkasser, der bruges 
som emballage til farligt affald, når det skal transporteres 
ind i forbrændingsanlægget.
- Vi vil gå forrest inden for vores område og være de bedste 
inden for cirkulær økonomi, selv om vores primære opgave 
er at afgifte farligt affald. Det kræver styring ned i mindste 
detalje, hvor vi hele tiden afprøver nye forbedringstiltag. 
For udover, at der er en forretning i at tænke cirkulært, så 
er det også vores ansvar som samfund at genanvende af-
fald i langt højere grad, siger Thomas Agergaard.

Fra farligt affald til fjernvarme
I 2015 modtog Ekokem i Nyborg 173.000 tons farligt affald, 
som ved forbrænding producerede 163.000 MWh varme 
- nok til at forsyne 90 procent af Nyborg Kommune med 
fjernvarme. Ekokem producerede desuden 49.000 MWh el, 
og brugte selv de 31.000 MWh.

Nordens førende på affaldshåndtering
Med 650 medarbejdere i Finland, Sverige og Danmark har 
Ekokem stor ekspertise i forhold til genanvendelse af næ-
sten alle materialer - fra farligt affald til spildolie, plastic 
og husholdningsaffald. I sommeren 2016 indviede Eko-
kem i Finland ”Den Cirkulære Økonomis Landsby”, som er 
et topmoderne anlæg til genanvendelse af husholdnings-
affald. Anlægget øger genanvendelsesgraden for hus-
holdningsaffald til 50 procent og nyttiggørelsesgraden til 
98 procent. 

Miljøchef Eva Lund og administrerende  
direktør Thomas Agergaard

Ekokem vil være  
Nordens førende inden  
for cirkulær økonomi
Hos Ekokem bliver farligt affald omdannet til fjernvarme til gavn for borgerne i 
Nyborg Kommune. Og restprodukterne? Dem er der styr på.

Fra Ekokems kontrolrum styres, reguleres 
og overvåges driften hele døgnet.



Ovdal.dk
www.ovdal.dk  +45 7878 7027   info@ovdal.dk

ARTIKLEN ER SPONSORET AF

2016 ØSTFYNS ERHVERVSRÅD 5. UDGAVE 34-35DIGITALE TRENDS › Ovdal.dk

Ovdal.dk udvikler og implementerer forskellige digitale 
løsninger for erhvervslivet - lige fra digital strategi, UX 
(brugervenlighed), websites, apps, kampagner, auto-
mated marketing, digitalisering af processer og ’alt det 
andet digitale’. Virksomheden har i dag 14 ansatte.

Hvilken vej går den digitale udvikling lige nu - og hvad skal 
virksomhederne især være opmærksomme på? Vi har 
spurgt direktør Mathias Ovdal fra Ovdal.dk, som udvikler 
og implementerer digitale løsninger for erhvervslivet:
- Der er et stort ’drive’ i markedet lige nu. Næsten alt 
kan gøres digitalt. Se for eksempel, hvordan taxavogn-
mændene i øjeblikket bliver løbet over ende af Uber*. 
Og hvorfor skulle det stoppe her? Vent og se - vi bliver 
overraskede, siger Mathias Ovdal. Spørgsmålet er, hvor-
dan andre virksomheder kan undgå at komme i samme 
situation som taxaselskaberne?
- Vi skal sætte os i en position, hvor vi hele tiden er i stand 
til at udvikle vores forretninger. Fremfor alt bør alle virk-
somheder have en holdning til digitalisering. Der fi ndes 
ikke én vej for alle. Hver branche og hver enkelt virksom-
hed skal fi nde sin egen vej, siger Mathias Ovdal.

Gør det let at bruge data

Direktøren for Ovdal.dk giver to eksempler på digitale 
trends, som er værd at holde øje med. Det ene handler 
om, hvordan virksomheder kan skabe digital forretnings-
udvikling ved at systematisere indsamlingen af data om 
deres kunder.

- Det er mit indtryk, at rigtig mange virksomheder i dag 
sidder inde med store mængder data om deres kunder, 
som de ikke får nok ud af. Andre virksomheder laver stort 
set ingen dataindsamling. Det er et af de områder, vi ar-
bejder med - at udvikle og implementere systemer, som 
gør det let at indsamle data, måle på dem og sætte dem 
i spil, så virksomhederne kan servicere kunderne bedre 
på tværs af platforme, siger Mathias Ovdal. Han er lige nu 
i gang med en loyalitetskampagne for DanHostel og en 
kundeklub for Din Tøjmand.
- Markedsføring skal være relevant for den enkelte kun-
de, og det er vigtigt at være relevant på tværs af plat-
forme. Hvis en kunde på nettet kigger på en vare, men 
ikke køber den - så er det rigtig god viden, hvis kunden 
næste dag ringer ind eller kommer forbi en fysisk butik. 
Den næste henvendelse på e-mail bør også gøres langt 
mere relevant – baseret på den viden, der er opsamlet, 
siger Mathias Ovdal.

Kundepleje med ’branded utility’

En anden af tidens digitale trends tager udgangspunkt 
samme sted - i interaktionen med kunderne. Men her er 
det leverandøren, der ’springer et led over’ og henvender 

*  Uber: Privatbilister kan fungere som taxachauff ører ved hjælp af Uber-app’en, der både er 
 booking-central, taxameter og betalingsløsning.  
*  Branded Utility bruger teknologi til at skabe en ny kanal, hvor brands og kunder interagerer.

Digital innovation 

”Hver enkelt virksomhed 
skal fi nde sin egen vej”
Den digitale udvikling går hurtigt, men hvordan kan virksomhederne bruge de nye 
muligheder? Direktøren fra Ovdal.dk giver et øjebliksbillede og gode råd til digital 
forretningsudvikling.

sig direkte til slutbrugeren via et såkaldt ’branded utility’*. 
Det er typisk en ny digital service, som gør livet lettere for 
kunden. Et eksempel er Ønskeskyen.dk, som Ovdal.dk har 
udviklet til Post Danmark, nu PostNord, i samarbejde med 
cross media bureauet Hjaltelin Sthal. Her kan man let og 
elegant generere sin egen ønskeliste med produkter fra 
alverdens webshops, uden at skulle oprette sig som kun-
de hvert enkelt sted. Men hvad har det med postvæsenet 
at gøre?
- PostNord er i skarp konkurrence med udenlandske 
fragtselskaber om at levere pakker. Det her er en måde at 
være noget for e-handlen og komme tættere på slutbru-
gerne med en platform, der giver en værdi for PostNords 
partnere og deres kunder, siger Mathias Ovdal. Det adskil-
ler sig fra traditionel kundepleje, hvor man ofte tilbyder 
sine partnere fordelagtige vilkår. Med branded utility giver 
man i stedet slutbrugerne en service. Ofte gratis. 
- Det går ud på at samle permissions / brugere ved at give 
markedet noget, der er relevant nok til, at nogen vil tilmel-
de sig. Det er et led i produktudviklingen og er med til at 
sikre din position som leverandør, fordi du lærer dine kun-
der bedre at kende. Det kommer vi til at se meget mere af, 
siger Mathias Ovdal. 
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Ovdal.dk udvikler og implementerer forskellige digitale 
- Det er mit indtryk, at rigtig mange virksomheder i dag 
sidder inde med store mængder data om deres kunder, 

nkelt virksomhed 
egen vej”

Den digitale udvikling går hurtigt, men hvordan kan virksomhederne bruge de nye 
muligheder? Direktøren fra Ovdal.dk giver et øjebliksbillede og gode råd til digital 

sig direkte til slutbrugeren via et såkaldt ’branded utility’*. 
Det er typisk en ny digital service, som gør livet lettere for 

Ønskeskyen.dk har vundet 
tre priser i 2016

Vinder af Danish Internet Awards 
i kategorierne ”New platform” og 
”Branded utilities”

Sølv ved Danish Digital Awards i 
kategorien ”Branded Utilities”



Nyborg Rejser må - med sine 68 år og familieejerskab 
igennem tre generationer - betragtes som en af Nyborgs 
ældste og mest stabile virksomheder. Men der er nu ikke 
noget støvet over busselskabets tilgang til nye opgaver, 
og direktør John Kristensen er altid parat til at afprøve 
nye ideer.
- Vi er meget åbne og meget ’brede’. Vi følger med i me-
dierne og ser, hvad der er oppe i tiden. Og når vi får en ny 
forespørgsel fra for eksempel en forening, prøver vi altid 
at se, hvad der er af interessante muligheder i nærheden 
af det ønskede rejsemål. Så får vi som regel ’bygget’ en 
god tur sammen med kunden, siger John Kristensen. 

Ny konferencebus klarer lidt af hvert

Nogle erhvervskunder får detailplanlagt ture til store 
messer i Frankfurt og Hannover, mens andre ’bare’ skal 
med deres sponsorer til fodboldkamp i Parken. Senest 
har Nyborg Rejser fået specialbygget en særlig konferen-
cebus, som kan håndtere lidt af hvert.
- Vi har netop fået en topmoderne bus, der fungerer som 
et rullende mødelokale. Det bagerste af bussen er indret-
tet med et stort mødebord med fi re store skærme. Der 
er Wi-Fi, og bussen kan rent teknisk deles på midten, så 
der er mødelokale bagerst, mens passagererne foran kan 
arbejde ved mindre gruppeborde, siger John Kristensen. 
Bussen har også et fuldt udstyret køkken og et fadølsan-
læg til de mere sociale ture. Og direktøren forventer stor 
efterspørgsel.
- Markedet er for alvor vågnet op igen efter fi nanskrisen. 

Vi får fl ere og fl ere efterspørgsler, og et stigende antal af 
forespørgslerne bliver til ordrer, siger John Kristensen. 
Faktisk strømmer kunderne til fra hele landet, og det ser 
direktøren ikke noget underligt i.
- Vi kan køre overalt. Vi har jo hjul på bussen, siger John 
Kristensen med et smil.

Nyborg Rejser står 
også bag lokaltrafi kken
Nyborg Rejser kører med alle typer af kunder - både en-
dagsturister, virksomheder, foreninger og institutioner. 
Faktisk er det også Nyborg Rejsers datterselskab, som 
holder gang i hjulene på de grønne og hvide lokalbusser 
i Nyborg Kommune.
- Vi har en kontrakt med Fynbus om rutekørsel i Ørbæk, 
Ullerslev og Nyborg. Det er nogle lidt specielle køreplaner 
med kørsel morgen og eftermiddag, hvor det er svært at 
sammensætte en 37-timers arbejdsuge for chauff ørerne. 
Der har vi ansat nogle fl exjobbere, som arbejder 10, 15 el-
ler 20 timer, og det kører faktisk rigtig godt, siger direktør 
John Kristensen.

Nyborg Rejser råder over busser i forskellige størrelser fra 
10 til 53 passagerer.

Selvkørende arbejdskraft
Mand & bil

STUBFRÆSNING • TRÆFÆLDNING • TOPKAPNING • ANLÆG AF HAVER 
OG HAVEARBEJDE • MALERARBEJDE • OPSÆTNING AF KØKKENER M.M. 

TRANSPORTOPGAVER • VINTERSERVICE • ASBEST, PCB OG BLYSANERING

FÅ ET GRATIS TILBUD  60 52 30 82
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”Vi kan køre overalt 
- vi har jo hjul på bussen”
Nyborg Rejser arrangerer busture i ind- og udland for stort set alle typer af kunder. Og der er 
kommet godt gang i forretningen igen efter fi nanskrisen. 

Nyborg Rejser A/S
www.nyborg-rejser.dk  +45 6531 1369   nyborg@nyborg-rejser.dk

ARTIKLEN ER SPONSORET AF

ØSTFYNS ERHVERVSRÅD › Nyborg Rejser



GRUPPEN

Resultatet af vores arbejde kommer alle til gode.
Bedre veje, miljøvenlig fjernvarme, fremtidssikrede
kloaknet, lynhurtigt fibernet og sikre havneanlæg.
For en god infrastruktur er vejen til større sikkerhed,
bedre ressourceudnyttelse, udvikling og vækst.

Vi er meget mere end havne,
fjernvarmerør og asfalt...

Kirkegade 1, 5800 Nyborg    Telefon 65 31 58 48
Se mere på www.ner.dk 
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Besøg www.ostfyn.dk
- Her kan du blive medlem af 

Østfyns Erhvervsråd

Er du erhvervsdrivende 
og  interesseret i
 Et bredt netværk?

 Muligheden for at deltage i super spændende 
 og relevante arrangementer?

  Mere indfl ydelse i dit nærmiljø?



Nyborg har plads til alle – og lidt til

www.destinationnyborg.dk

NYBORG ligger lige midt i Danmark – kun en times kørsel fra 
henholdsvis København og trekantsområdet – i den smukke 
østfynske natur omgivet af hav og åben himmel.

Destination NYBORG består af byens 7 hoteller, der ligger inden-
for en radius af kun 5 km: 
Nyborg Strand, Hotel Hesselet, Sinatur Hotel Storebælt, 
Holckenhavn Slot, Hotel Villa Gulle, DI’s Konferencecenter og 
Kursuscenter Knudshoved.

Få mest muligt ud af os
Destination NYBORG råder tilsammen over nogle af landets smuk-
keste og bedste faciliteter. Fra stilfuldt, lyst og top moderne til 
klassiske, hyggelige og historiske omgivelser. Alt dette kan I drage 
nytte af til jeres næste møde eller konference.

Vi bistår selvfølgelig med planlægningen, på det niveau I ønsker 
– fra overordnet planlægning ned til mindste detalje. Vi giver jer 
ideer til at ”krydre” mødet med utraditionelle pauser eller til at 
afholde et arrangement på forskellige lokationer, som vil bidrage 
med nye indtryk. 

Som erhvervskunde kan I f.eks afholde jeres møde hos den 
ene part og overnatte hos en af de øvrige i samarbejdet. Eller 
I kan ”bryde” flere sammenhængende konferencedøgn med 
mulighed for middag og andre sociale aktiviteter hos en eller 
flere af de øvrige partnere. 

Mulighederne er  mangfoldige. Med Destination NYBORG er 
potentialet bredt, og som gæst hos os vil I altid blive præsenteret 
for en spændende og anderledes oplevelse.

Hold jeres konference midt i Danmark
Destination NYBORG

7 hoteller
1350 senge, 95 konferencelokaler og 1540 gratis parkeringspladser

Velkommen

Når du vil mødes

DestNyborg-ann-1602-HotelKonfer-210x297.indd   1 22/02/2016   11:17
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