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SE og Eniig er fusioneret og er nu Norlys – landets største
andelsejede energi- og telekoncern. Fællesskab er en del af
vores DNA, og vi er stolte af vores arv, som vi bringer med
ind i Norlys. Vi vil fortsat investere med omtanke i vækst og
udvikling, som kommer vores ejere til gode.
SE Vækstpulje blev vedtaget i SE’s repræsentantskab i 2014.
Siden da har puljen delt 15 millioner kroner ud årligt – penge,
som SE’s ejere har fået gavn af i form af støtte til foreninger,
idræts- og kulturliv, iværksætteri, forskning og meget mere.
Få her et indblik i, hvad SE Vækstpulje har bidraget til i 2019.
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Bestyrelsens forord

SE Vækstpulje
på vej mod Norlys
I 2019 fusionerede SE med Eniig og blev til Norlys –
landets største integrerede energi- og telekoncern.
Norlys vil arbejde for et grønnere
og mere digitalt Danmark med
fokus på andelshaverne. Blandt
andet ved at udvikle vores
el-infrastruktur til fremtidens krav
og den grønne omstilling samt
ved at give alle andelshavere mulighed for højhastighedsinternet
inden udgangen af 2023. Norlys
vil desuden oprette vækstpuljer,
som skal sikre støtte til projekter,
der kan være med til at udvikle
det samfund, Norlys er en del af,
i en bæredygtig retning i bred
forstand.
SE Vækstpulje bliver dermed i
løbet af 2020 erstattet af Vækstpulje Norlys, hvor rammerne for
puljerne bliver endeligt defineret.
Det ligger dog fast, at Vækstpulje
Norlys vil fortsætte det gode
arbejde med at støtte der, hvor
pengene gør en forskel.
15,8 millioner til projekter i Sydog Sønderjylland
I 2019 har SE Vækstpulje delt
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mere end 15 millioner kroner
ud til 203 projekter i Syd- og
Sønderjylland. Ofte er pengene
med til at realisere projekterne
med det samme, og i nogle
tilfælde er bevillingen fra SE
Vækstpulje med til at åbne døre
til andre tilskud og donationer,
der kan hjælpe større projekter
med at blive en realitet.
I løbet af 2019 har SE Vækstpulje
modtaget 638 ansøgninger
med en samlet ansøgningssum
på 103 mio. kr. Det er mere end
seks gange så meget, som SE
Vækstpulje havde til rådighed for
uddeling. Det er en fornøjelse at
opleve omfanget af spændende
initiativer i lokalområderne, og
opgaven med at fordele midlerne
fra SE Vækstpulje bedst muligt
stiller store krav. I bestyrelsen
glæder vi os over den stadig
stigende interesse for vækstpuljen. Det viser, at den lever op til
sit formål om at give tilbage til
det samfund, vi er en del af.

Det er med stor tilfredshed, at vi
ser tilbage på 2019, som er det
femte år, hvor SE Vækstpulje har
delt midler ud til projekter i Sydog Sønderjylland. En stor del af
pengene fra årets bevillinger er
allerede i gang med at arbejde i
det syd- og sønderjyske, hvor de
tydeligvis gør en forskel.
I Ansager har en nyetableret efterskole for udviklingshæmmede
teenagere fået midler til at sikre
faciliteter til kørestolsbrugere, og
i Vejle har tre unge iværksættere
fået starthjælp til deres virksomhed, som har udviklet toiletposen
SaniBag, der kan hjælpe verdens
fattigste lande med adgang til
rent drikkevand. Andre steder
har foreninger eksempelvis fået
hjælp til køb af idrætsudstyr,
renovering af faciliteter eller
energioptimering.
Formålet med SE Vækstpulje er
netop at støtte projekter – små
som store – der vil skabe vækst

Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt
regnskabet for SE Vækstpulje for 2019.
Det er bestyrelsens opfattelse, at alle uddelinger er sket
i overensstemmelse med formålet, og at regnskabet er
udarbejdet i overensstemmelse med forretningsordenen.
Esbjerg, den 5. februar 2020.

og udvikling. Uanset projekternes
størrelse og om det er lokalt,
regionalt eller nationalt, er
pengene med til at gøre en
forskel, der kan være afgørende
for projektet eller dele af det. Det
er netop det, der er hele ånden i
andelstanken, som SE-koncernen
og nu Norlys er bygget på.
Vi glæder os meget til at følge de
203 projekter, som fik støtte fra
puljen i 2019.
Rigtig god fornøjelse med
årsrapporten for SE Vækstpulje.

Bestyrelse

Peter Jørgensen
Formand

Torben Skødt
Næstformand

Søren Hvidberg

Liza Skov Olander

Lars Møller Uhd

Freddy Christensen

Susanne Haugaard Nielsen

Bente Bjerregaard Langeberg

Martin Søndergaard

Nina Frederiksen

Jens Erik Platz

Christian Greve

På vegne af SE Vækstpuljes
bestyrelse

Peter Jørgensen
Formand

Torben Skødt
Næstformand
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Revisorerklæring

Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen i SE Vækstpulje og Norlys a.m.b.a.
Konklusion
Vi har revideret projektregnskabet for SE Vækstpulje for
perioden 01.01.2019 - 31.12.2019, der udviser besluttede
uddelinger på 13.972.708 kr.
Det er vores opfattelse, at projektregnskabet for perioden
01.01.2019 - 31.12.2019 i alle væsentlige henseender er
udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne
i forretningsordenen af 23. april 2015 for SE Vækstpulje.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav
er nærmere beskrevet i revisorerklæringens afsnit ”Revisors
ansvar for revisionen af projektregnskabet”. Vi er uafhængige af
selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler
for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at projektregnskabet har
som særligt formål at overholde regnskabsbestemmelserne i
forretningsordenen af 23. april 2015 for SE Vækstpulje. Som
følge heraf kan projektregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen i SE
Vækstpulje og Norlys a.m.b.a og bør ikke udleveres til eller
anvendes af andre parter end bestyrelsen i SE Vækstpulje og
Norlys a.m.b.a. Vores konklusion er ikke modificeret som følge
af disse forhold.
Ledelsens ansvar for projektregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et projektregnskab
i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i forretningsordenen af 23. april 2015 for SE Vækstpulje. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
for nødvendig for at kunne udarbejde et projektregnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om projektregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive
en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed
er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed
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kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af projektregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i projektregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger
som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der
er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• O pnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne
kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt
af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og
indhold af projektregnskabet, herunder noteoplysningerne,
samt om projektregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i forretningsordenen af 23. april
2015 for SE Vækstpulje.
Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang
og den tidsmæssige placering af revisionen
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Esbjerg, den 05.02.2020
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jørn Jepsen		
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24824		

Stig Petersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 35464
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Resultater og fordeling

Resultatopgørelse
2019
2019
Til rådighed primo

2018

5.758.662

6.823.976

15.000.000

15.000.024

-450.000

-450.000

Til uddeling

20.308.662

21.374.000

Uddelt i årets løb

-15.795.708

-17.885.338

1.823.000

2.270.000

-13.972.708

-15.615.338

6.335.954

5.758.662

Bevilliget i 2018 / 2019
Afsat bestyrelseshonorar, diæter og kørsel til og med april 2020

Tilbageført
Årets uddelinger
Til rådighed ultimo

Uddelinger

01.01.2019

10.108.888

Uddelinger netto

13.972.708

Afsat bestyrelseshonorar
Udbetalt i årets løb
31.12.2019
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Bestyrelseshonorar
216.939

Administrationshonorar
70.444

I alt
10.396.271
13.972.708

450.000

450.000

-15.336.596

-584.839

-53.009

-15.974.444

8.745.000

82.100

17.435

8.844.535

Fordeling af midler i 2019
SE Vækstpulje

Andre almenvelgørende projekter

Idræt og kultur

Foreninger

Iværksætteri og innovation

Forsknings- og formidlingsprojekter med
tilknytning til erhvervs- og kulturlivet

Uddannelse
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Bevillinger 2019
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Støttede projekter i 2019
På de følgende sider kan du se en liste over de 203 projekter, der
fik bevilget støtte fra SE Vækstpulje i 2019.
For en række større projekter er der tale om delfinansiering, hvor pengene
fra SE Vækstpulje først udbetales, når den resterende finansiering er
indhentet og dokumenteret.

Projekt

Tilsagn

Agerbæk SF, Inventar til ny gymnastiksal

80.000

Agerskov Borgerforening, Belysning Agerskov Sø / Agerskov Motionstræfpunkt

50.000
9.000

Agerskov Spejdere/Ravne DDS, Indkøb af klatremateriel / rapelling udstyr
AGERSKOV-HALLEN, Tilbygning til AGERSKOV-HALLEN

100.000

Als 4H, Shelter til 4H gården

15.000

Alslev Borgerforening, Ny legeplads i Alslev

75.000

Alslev Sport og Kultur, Fitness i lokalsamfundet

50.000

Andelsselskabet Jyndevad Forsamlingshus., Renovering af 1 sal

50.000

Andrup Idrætsforening af 1933, Indendørs bander

35.000

Anlæggets Venner, Holsted, Shelter og Handicaptoilet

40.000

Ansager Byudvikling, Broer i "Søparken"

100.000

Ansager Idrætsforening, Nyt stadionlys til fodboldbaner

50.000

Arnum Idrætsforening, Ny belysning til motionscenter

20.000

Augustenborg Roklub, Sportsroning

20.000

Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter, Udendørs hoppepude

18.500

Blommeshytten, Augustenborg, Vedligehold af Blommeshytten

21.545

Blue Wings Floorball - Agerskov Ungdomsforening & Toftlund Idrætsforening, Floorballbander

12.000

Blåkilde Efterskole, HÅNDVÆRKSHUSET – en fælles identitets-oase til styrkelse af unges robusthed, selvværd og dannelse

250.000

Boldklubben Vestkysten, Projekt Goal Station, Oksbøl

150.000

Bramming Badminton Club, Renovering af hele anlægget omkring tennisklubben

70.000

Bramming IF og Bramming Ju Jutsu Klub, Etablering af klatreområde i Bramming Kultur- & Fritidscenter

75.000

Bramming lokalråd, Handicapvenlige forhold på Bramming banegård

38.000

Brede Å Lystfiskerforening, Renovering af klubhus

54.429

Broager Hallen, Strømtavle til Gammel hal

65.000

Broagerhus, Etablering af keramikværksted på Broagerhus – Broager by og Omegns medborgerhus
Broagerlands Rideklub, Ny, større og handicapegnet rytterstue

60.000
150.000

Brørup Hallerne, Hele Brørups Multibane

50.000

BUI - Broager Ungdoms og Idrætsforening, Lys til stationær scene

35.000

Burning Arrows dart klub, Esbjerg, Aircondition
Business College Syd - Mommark Handelskostskole, Gør Mommark Handelsskole attraktiv - også i efteråret
Bytinget Leby, Renovering og udvidelse af Leby legeplads
D.s.i. Multihus for Simmersted, Maugstrup og omegn, Multihuset i Simmersted - elastiske fællesskaber og åbne døre 24-7

30.000
200.000
20.000
150.000
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Projekt

Tilsagn

Dartklubben Kælderen Esbjerg, Tilbygning med handicaptoilet og handicapindgang

30.000

Darum Kultur- og Fritidsforening, Energi- og indeklimaforbedringer til spinningrum

50.000

DcH Esbjerg, Renovering og energioptimering lysanlæg

34.375

DcH Esbjerg, Udvidelse af lysanlæg

45.147

DDS 1. Ribe Trop, Stråtag på Tangehytten

76.575

DDS Spejderne Nørbøllinggruppe, Udvidelse til samlingstelt

28.250

De Grønne Pigespejdere i Esbjerg, Renovering af spejderhytte

30.000

De Ærøske Vinterbadere (DÆV), Forvandling af benzinhus til vinterbaderhus

60.000

Den selvejende institution Kongeåhallen, Energirenovering af omklædningsrum i Kongeåhallen

50.000

Den Sønderjyske Garde, Nye uniformer

100.000

DSI Fanø Ridecenter, LED-lys i ridehal

50.000

Dykkerklubben Nautilus, Varde, Ombygning af nyt klubhus

60.000

Elstrup / Elstrupskov Landsbylaug, Badebro

48.000

Endrup Lokalråd, Endrup Naturlegeplads - Leg og motorik i naturlige rammer

50.000

Esbjerg Dart Klub, dartskiver og renovering af damelokale

18.000

Esbjerg Golfklub, Belysning af eksisterende træningsbane

75.000

Esbjerg Modelbådeklub, Renovering af faciliteter/bådebro

52.185

Esbjerg Skateforening, Beton til skaterne

100.000

Fanø Hallen, energirenovering

150.000

FC Sønderborg, Opfyldelse af krav fra DBU til klubben for videre talentudvikling

12.195

FDF lejren Frederikshøj, Nyt tag på lejrens hovedbygning

100.000

Fonden til bevarelse af Højer Mølle, Renovering af Højer Mølle

150.000

Foreningen Bork Havn, Etablering af Skaterampen på Grønt område i Bork havn

100.000

Foreningen DKsyd, GF 2020 - Adskilt - Genforenet – Efterladt

100.000

Foreningen Opdel (Lunde Forsamlingshus), Renovering af udhæng mv.

40.000

Foreningen Skærbæk Svømmeklub, Udendørs saunahytte v. Skærbækcentret

110.000

Form & Fritid Nr. Nebel, Squash i Newl

100.000

Forsøgsscenen Haderslev, Teatersalen – forbedringer

17.000

Frøslevlejrens Efterskole, Renovering af teatersal

500.000

Fårhus Forsamlingshus, Hybrid varmepumpe med zonestyring

100.000

Garnisonsmuseet i Haderslev, Indkøb af udstillingsskabe med lys
Gjerndrup Friskole, Gjerndrup Friskoles multibane
Glejbjerg Fritidscenter, Energibesparelse - LED installation

35.000
100.000
55.000

Glejbjerg Medborgerhus A/S, Glejbjerg Medborgerhus – udvidelse af faciliteter

100.000

Grimstrup Fitness, Opstart af fitness

150.000

Grundejerforeningen Henne Strand, Legeplads Henne Strand

50.000

Guldager Borgerforening, Guldagerringen anno 2019 - Motion og Leg

50.000

Gørding Lourup Idrætsforening (GLIF), Gørding Multibane

75.000

H.H.I. - Foreningen for dem med særlige behov, Floorball

20.000

Haderslev BMX-klub, Dræn, grøfter og afvanding af træningsbanen

35.000

Haderslev Idræts-Forening, atletik-udstyr (højdespringsstander, målestang, konkurrence-kugler og et boldnet)

17.800

Haderslev Kasernes Venner, Restaurering af kalkmalerier på Haderslev kaserne
Haderslev Kunstforening, Bedre udstillingsgbelysning
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Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle, Dybbøl Mølle 1864-2020
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100.000
91.875

Projekt

Tilsagn

Haderslev Roklub, Varmepumper luft til luft

20.000

Happy Dancer, Bramming, Tilskud til højttalersystem samt klubjakker

27.367

Helle Motionscenter, Opstart af Jumpfitness

32.485

Hertug Hans Festival, 6100 Haderslev, Hertug Hans Festival

25.000

Hjerndrup Sognegård S/I, Den moderne Sognegård

60.000

Hjerting idrætsforening, Hjerting Sport- og kulturhus

200.000

HMIF, Hoptrup-Marstrup Idrætsforening, Motionshus

80.000

Holbøl Foredrags- og Idrætsforening + Holbøl Borgerforening og Grænseegnens Friskole, Omdannelse af gymnastiksal til aktivitetsrum for hele landsbyen
Holsted Billard Klub, Flytning og indkøb af billardborde
Holsted Lokalråd, Bæredygtig Minigolfbane
Horne Idrætspark, Lysanlæg Horne Idrætspark

100.000
70.000
100.000
50.000

Horne Sogneforening, Forbedringer af Vikingelunden, Hornes byskov

100.000

Hviding Sogns Forsamlingshus, Nyt varmepumpeanlæg til opvarmning og varmt vand

100.000

Hyrup Forsamlingshus, Nyt gulv og loft samt ny garderobe i Store Sal

100.000

Højer Hus, Nyt gulv

45.000

Høm-Seem Ungdoms- og Idrætsforening, Telt til Høm-Seem Ungdoms- og Idrætsforenings årlige By-og Sportsfest

75.000

Idrætsforeningen Samvirke Stepping, Lydanlæg Trekløverhallen

50.000

Jels Lokalråd, Udendørs fitness

39.500

KFUM Spejderne Felsted, Spejdertelt

21.000

KFUM spejderne i Bedsted, Nyt køkken til gavn for hele sognet

70.120

KFUM Spejderne i Stepping, Varmepumpe

11.724

KFUM-Spejderne Hertug Hans Haderslev, Spejderhytte tilstandsproblemer, renovering, forbedring af indeklima

121.023

Kleven Bådelaug, Stormflodssikring klubhus/toiletbygning, Kleven Havn

40.000

Kliplev Lokalråd, Madpakkehusprojektet

35.363

Kulturcentret Kiers Gaard, Keramikværksted

50.000

Kvie Sø Efterskole, Kørestolsegnede bo-enheder

250.000

Kværs Sogns Forsamlingshus, Genopførelse efter brand

100.000

Kværs-Tørsbøl-Borgerforening, Nyt Gulv

60.000

Kærbølling grande, Bålhytte og shelters

100.000

Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn, Energirenovering af Fælleshuset Vedsted

50.000

Lindbjerg Forsamlingshus, Opsætning af nyt loft i den lille sal samt nye lamper

37.000

Lintrup-Hjerting Borgerforening og Lintrup Aktivitetscenter, Aktivitets- og Sundhedsplads

35.000

Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn og Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Mobilt lydanlæg samt teleslynge

21.875

Lustrup-Damhus Beboerforening, Bålhytte - Flere ud i den nære natur

50.000

Løgumkloster Krolfklub, Toiletkabine

35.000
7.000

Løjt Lokalhistoriske Forening, Digitalisereing af arkivalier og fotos og ny tidssvarende hjemmeside
Lønborg-Vostrup Jagtforening, Indkøb af udstyr til flugtskydningsbane
Mejls Orten Tinghøj Gymnastik og Ungdomsforening - Fitness, "Vores Fitness"

59.570
100.000

Midtals Friskole, Solceller og multisportsbane på Midtals Friskole

92.100

Moltrup-Bjerning Lokalhistorisk arkiv, Nye arbejdsmøbler

11.000

Musikforeningen Banehuset, Banehuset - Et kulturelt knudepunkt

200.000

Møgeltønder Ungdoms- og Idrætsforening, Opstart af fitnesscenter/samlingssted i Møgeltønder

100.000
7.384

Natur & Kultur i Ho, Shelter til friluftsliv
Nord-Als Musikfestival forening, Etablering af brohoveder samt bro til nødvej

100.000
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Bevillinger 2019

Projekt
OK HTF, Toftlund, Projekt klubhus
Outrup Speedway Club, El og vand til den store guldmedalje
Ribe Klatreklub, Klatrevæg i Ribe Klatreklub
Ribe Træskibslaug, Karen af Mandø – vinteroverdækning
Rødding Højskole, Restaurering af Flors Hus, Danmarks første højskolebygning og omdannelse til innovationshus
Rødekro Cykle Club, RKCC, Teknik-bane for MTB-kørere

250.000
63.500
100.000
90.000
250.000
50.000

Rødekro Tennisklub, Anlæggelse af padeltennisbane

100.000

Rødekro Aabenraa Håndbold fællesskab - Sydstjernen og Rødekro Håndbold IF, Multibane boldspilsanlæg

100.000

Rømø Lokalmuseum, Søfart og Historie, "Strandinger og Forlis på Rømø", ny udstilling på Nationalmuseets Kommandørgård, Rømø

15.806

Rømøforeningen, Foreningstelt

77.226

SAGU (Skads- Andrup Gymnastik og Ungdomsforening), Etablering af SAGU Fitness i Kultur- og Fritidshuset Energien

100.000

Shanty-Koret Capstan Esbjerg, Beklædning

20.000

Shit Happens IVS, Udvikling af Sanibag (bionedbrydelig pose)

85.000

Showkoret, Esbjerg, Indkøb af 10 stk. kostumestativer

22.138

Skads Andrup Byfest, Fælles udendørs samlingssted

30.000

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, Udskiftning af belysning i hal

75.000

Skibelundforeningen, Renovering og revitalisering af Skibelund Krat

97.500

Skovby forsamlingshus, Udskiftning af varmekilde

50.000

Skovlund Ansager Hallen, Nyt fitnessudstyr

100.000

Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter, Tilbygning

200.000

Slesvigske Køreselskab, Kulturarv på hjul og i konkurrence
Slogs Herreds Hus, Renovering af forsamlingssal

55.500
80.000

Sneum - Tjæreborg Lokalråd og Darum Lokalråd, Projekt Sneum Sluse

100.000

Sportsefterskolen SINE, GOAL Station

100.000

Starup Ungdoms- og Idrætsforening, Starup Kultur- og Idrætscenter

250.000

Stepping Taekwondo Klub (SAMVIRKE), Mindre skærmtid og mere fysisk aktivitet

28.012

Stevning Nor bådelaug, Ny vandledning til bådebro og klubhus

30.000

Strandjagtforeningen for Als og Sundeved, Pålægning/nyt tag på klubhus
Støtteforeningen for Billum Friskole og Fribørnehave, På kanten af Naturpark Vadehavet - formidling af vores natur
Støtteforeningen For Den Nye Friskole, Haderslev, Udvidelse af klatremiljø

80.000
100.000
30.000

Støtteforeningen for Hjordkærs Børn og Unge, Etablering af udfordrende lege- og klatretårn

100.000

Støtteforeningen for Toftlund Biograf, ATMOS-lyd i Biosal II

100.000

Svenstrup Friskole, Bålhytte i Svenstrup

100.000

Svenstrup Sogns Forsamlingshus, Opdeling af lys i flere grupper
Søby Erhvervsforening, Arthurs Akademi
Sønderborg Frivillige BrandværnsOrkester, Instrument - Eb-Tuba
Sønderborg Golfklub, Udskiftning af asbestholdigt eternittag
Sønderborg Motor Club, Ny Ryttergård
Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub, Grillhytte
Sønderho Havn Støtteforening, En bro til Verdensarven - Formidling af kultur og natur mellem land og hav
Sønderjyllands Golfklub, Renovering af dame- og herreomklædningsfaciliteter
Sønderjysk Pigekor og Drengekor, Indkøb af flygel til ny prøvesal
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Tilsagn

60.619
250.000
30.000
50.000
150.000
40.000
150.000
50.000
100.000

Sønderris Sportsklub, Modernisering af klubbens fitnesscenter

50.000

Takeledougous venner, Hovborg, Ombygning af Afrikansk lerhytte til Kulturelt regfugie

20.000
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Projekt

Tilsagn

Tarm Tennisklub, Opgradering udendørsfaciliteterne på tennisanlægget

22.000

Tarp Bunkermuseum, Køb og montering af originalt bunkerperiskop

35.000
9.768

Team Esbjerg Håndbold, Træningskit
Tinghøj Forsamlingshus, Omfugning af facade

75.000

Tinglevforums stigruppe, Olgerdiget – en rekonstruktion

100.000

Tiset Jagtforening, Ny Sportingbane på Tiset Flugtskydningsbane

100.000

Tjæreborg Gymnastikforening, Opdelt herre- og dameomklædning

62.500

Tjæreborg Jagtforening, Klubhus

50.000

Tobøl Idræts- og Borgerforening (TIB), Bålhytte ved Aktivhuset - det naturlige samlingspunkt

60.000

Toftlund Borgerråd, Skovlegeplads i Toftlund

55.000

Tønder ESport, Tønder ESport under etablering

50.000

Tønder Skyttekorps af 1693, Facaderenovation

70.000

Tønder Tennisklub, ”Leg, aktivitet, åbenhed og fællesskab” – fælles foreningsprojekt i Tønder Sports- og Fritidscenter

250.000

Ulkebøl Spejdergruppe, Nyt tag på spejderhytten "Æ Hytt"

102.000

Ungdomshøjskolen ved Ribe, Nyt tag på idrætshal

100.000
6.300

Urnehovedselskabet, Tinglev, Udskiftning af sikringstavle
Varde Garden, Indkøb af blæseinstrumenter

45.200

Varde Golfklub, Etablering af lys på træningsområdet

50.000

Varde og Omegns Jagtforening, Klubhus og skydebane

100.000

Vedsted ungdomsforening, Materialeskur

100.000

Vejrup Jagtforening, Nyt skydehus samt 3 nye huse til kastemaskiner

81.047

Vejrup Lokalråd, Vejrup Landsbypark - et rekreativt område for alle (anden etape)

122.000

Vester Nebel Forsamlingshus, Modernisering af Forsamlingshus

125.000

Vester Nebel Lokalråd, Ny legeplads i Vester Nebel

50.000

Vet InVitro, Danmarks første fertilitetscenter for heste i Hellevad, Sønderjylland

100.000

Vojens Karting Klub, Vojens som kartingsportens kraftcenter

200.000

Vollerup Forsamlingshus, Renovering af forsamlingshusets tag

150.000

Vrøgum Borger- og Idrætsforening, Fitnesspark Ballonparken

30.000

Ærø SUP (Stand Up Paddling), Genoplivning og videreudvikling af foreningen Ærø SUP

54.400

Ølgod Borgerforening, BYSKOVCENTRET i Ølgod Byskov

250.000

Ølgod Idræts Forening, Stadionbelysning

75.000

Ølgod skytteforening, Elektronisk markering

50.000

Øster Højst Forsamlingshus, Udskiftning af tag samt isolering

40.000

Øster Lindet Idræts forening, Minigolfbane ved Landsbyhuset

100.000

Aabenraa Brass Band, BESSON Bb-cornetter

65.805

Aabenraa Rideklub, Etablering af ny bund i den nye (lille) ridehal på Mønterhøj

35.000

Årre Boldklub, Indkøb af bankoudstyr
Aarøsund Medborgerhus, Handikapvenlige toiletfaciliteter

45.000
100.000

Årsrapport SE Vækstpulje 2019

17

Artikel

250.000 kr. til
efterskole for elever
med særlige læringsudfordringer
I august 2019 tog Kvie Sø Efterskole imod det første hold af elever.
Det er den første efterskole for udviklingshæmmede teenagere vest
for Storebælt, og med 250.000 kr. fra SE Vækstpulje kan skolen nu
også tage imod elever, der sidder i kørestol.
Kvie Sø Efterskole er for unge mennesker med
forskellige former for læringsvanskeligheder eksempelvis Downs, autisme og hjerneskade samt andre
udfordringer – altså en efterskole for udviklingshæmmede teenagere. Skolen lægger stor vægt på,
at alle skal have mulighed for at have et indholdsrigt
ungdomsliv på efterskole uanset kognitive eller
fysiske udfordringer.
En initiativgruppe har i flere år arbejdet på at finde
et egnet sted at starte en efterskole for unge med
særlige læringsforudsætninger. De fik mulighed for
at købe Kvie Sø Efterskole af Varde Kommune til en
fordelagtig pris. Skolen er beliggende i en fantastisk
smuk natur med ro, harmoni og trygge rammer – det
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Bevilling

250.000
ideelle fundament for et godt læringsmiljø til skolens
særlige målgrupper.
Der findes et par hundrede efterskoletilbud i
Danmark, men kun ganske få specialefterskoler, hvor
de fleste henvender sig til ordblinde eller børn med
andre mindre udfordringer. Før etableringen af Kvie
Sø Efterskole var der kun én efterskole for børn med
særlige læringsvanskeligheder, udviklingshæmning,
Downs Syndrom eller autisme. Skolen er beliggende
på Sjælland, og initiativgruppen bag Kvie Sø Efterskole så derfor en stor målgruppe vest for Storebælt,
som gennem et efterskoleophold vil styrke deres
livsduelighed, selvstændighed, identitetsdannelse og
sociale kompetencer.

Med donationen fra SE Vækstpulje har efterskolen
nu mulighed for at indrette nye værelser til kørestolsbrugere herunder nye badeværelser med alt
nødvendigt hjælpeudstyr for at opfylde elevernes
behov og arbejdsmiljøreglerne for plejepersonalet.
Efterskolens underliggende formål er at give eleverne de nødvendige værktøjer og en grundlæggende
læring i at mestre hverdagens små og store opgaver,
så de kan få et så selvstændigt og ligeværdigt
voksenliv som muligt. På Kvie Sø Efterskole oplever
eleverne personlig udvikling, og succesoplevelserne
vil styrke dem til at søge job og uddannelse.
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Artikel

85.000 kr. i starthjælp
til unge iværksættere
Tre 14-årige piger fra Vejle vandt i 2017 regionsfinalen i Edison Skoleprojektet. Det blev startskuddet til virksomheden Shit Happens,
som står bag en lille toiletpose med stort potentiale. De unge iværksættere har fået 85.000 kr. i starthjælp fra SE Vækstpulje.
Shit Happens har til formål at hjælpe verdens fattigste
lande med adgang til rent drikkevand og sanitet.
De tre 14-årige piger, der står bag, har udviklet
toiletposen SaniBag, der er lavet af bio-nedbrydeligt
materiale. Posen består af to dele – en der indeholder
frø og en til afføringen. Efter brug graves posen ned
i jorden, og på den måde bidrager den både til et
mindre vandforbrug, færre farlige bakterier i floder og
drikkevand samt produktion af dyrefoder.
Virksomheden er startet af tre elever fra 8. klasse på
Bredsten Skole, efter de i 2017 vandt regionsfinalen
for Edison Skoleprojektet. Efterfølgende har de
sideløbende med deres skolegang haft et forløb i
Spinderihallerne i Vejle, hvor de har videreudviklet på
deres idé sammen med mentorer fra Mind The Future.
Det var FN’s 6. verdensmål, som omhandler rent
drikkevand, der gav pigerne ideen til at lave en
bionedbrydelig pose med frø til hurtigt voksende siv
og afgrøder til kreaturer.
En tredjedel af verdens befolkning har ikke adgang til
ordentlige sanitetsforhold, hvilket medfører, at mange
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mennesker i disse områder besørger i floder og søer
omkring dem. Der er derfor farlige colibakterier i det
vand, de også bruger til madlavning og husholdning,
og det er hvert år årsag til, at omkring 23 millioner
mennesker dør. SaniBag skal være med til at løse
dette problem. Hvis indbyggerne i stedet besørger
i posen og graver den ned, vokser der siv, der kan
bruges til brændsel.

Medieomtale

Medieomtale af SE’s
vækstpuljer i 2019
Vanen tro har SE’s to vækstpuljer (SE Vækstpulje og SE Vækstpulje
Nyfors) også i 2019 været omtalt med mange positive historier i medierne. Dette specielt i Syddanmark og i Nordjylland, hvor puljerne
har deres virke. Få et overblik over medieomtalen på siderne her.
Sammen med de glade bevillingsmodtagere er
medierne med til at sprede budskabet om SE’s to
vækstpuljer. Vi følger interesseret med i udviklingen
– ikke mindst for at sikre, at mulige ansøgere har hørt
om puljerne.
I løbet af 2019 har der været 419 omtaler af vækstpuljerne, hvilket er på niveau med 2018. Omtalerne
fordeler sig primært i lokale og regionale dagblade, i
lokale ugeaviser og på webmedier. De fleste omtaler
(307) ser vi i Syddanmark, hvor SE Vækstpulje har sit
primære virke, og næstflest i Nordjylland (88), hvor
SE Vækstpulje Nyfors har sit primære virke. I år har
vækstpuljerne også opnået 19 landsdækkende omtaler i forbindelse med omtaler af fusionen til Norlys og

planerne om at etablere Vækstpulje Norlys.
Langt de fleste omtaler af SE’s vækstpuljer er
positive i deres vinkling. Mange historier handler
om ansøgernes glæde over at modtage penge fra
puljerne, og historierne giver et godt indblik i, hvad
SE er med til at støtte gennem de to vækstpuljer.
SE’s vækstpuljer får specielt god omtale i medierne i
de måneder, hvor nye bevillinger bliver offentliggjort.
Også i løbet af året er der jævnligt dryp af gode
historier, som bevillingsmodtagerne står bag.
Det er vores indtryk, at de positive historier om
SE’s vækstpuljer i medierne og fra modtagerne selv
fortsat tiltrækker nye ansøgere, som kan få gavn af
vækstpuljernes bevillinger.
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Omtaler pr. måned

26

47

5

21

51

45

27

29

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

Omtaler fordelt på medietyper

Regionale og lokale dagblade

Webkilder

Lokale ugeaviser

Fagblade og magasiner

Landsdækkende dagblade
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34

30

September Oktober

58

46

November December

Geografisk oversigt
Landsdækkende
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Region Nordjylland

88

omtaler

Læsere: 315.631.
Annonceværdi: 266.827 kr.

omtaler

Læsere: 2.598.517.
Annonceværdi: 425.279 kr.

Region Midtjylland

5

omtaler

Læsere: 67.348.
Annonceværdi: 22.969 kr.

Region Syddanmark

307
omtaler

Læsere: 9.478.980.
Annonceværdi: 1.573.237 kr.
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SE Vækstpulje
– formål og ansøgning
SE Vækstpulje er en pengepulje, der forvaltes særskilt og har sin
hjemmel i en repræsentantskabsbeslutning om puljens etablering.
I overensstemmelse hermed er det vækstpuljens overordnede formål at støtte vækst og udvikling i SE’s sydlige forsyningsområde.
SE Vækstpulje støtter:
	Nye og/eller særligt innovative projekter (nye
ideer, der skaber nye arbejdspladser)
Foreningslivet
Idræts- og kulturlivet
Uddannelse
	Forsknings- og formidlingsprojekter, der har som
formål at bevare og/eller udvikle erhvervs- og
kulturlivet i SE’s sydlige forsyningsområde
	Formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til formålet – herunder almenvelgørende
formål.

SE Vækstpulje støtter derimod ikke:
Politiske eller religiøse formål
	Formål, hvis etik er tvivlsom, eller som på anden
vis kan kaste et uheldigt lys over SE
	Formål, der kan forveksles med kommercielt
betingede sponsorater
	Rabatter på SE’s produkter og priser, idet rabatter
alene er et forretningsmæssigt ansvar for SE’s
bestyrelse og ledelse
	Formål, der indebærer, at SE får medarbejderskab eller ledelseskompetence i den støttede
virksomhed
	Formål, der strider mod vækstpuljens overordnede formål.

Bestyrelsen for SE Vækstpulje består af et medlem fra hver af SE’s 10 syd- og sønderjyske valgkredse samt
formand og næstformand for bestyrelsen i Norlys a.m.b.a. Bestyrelsen tæller samlet 12 medlemmer.
SE Vækstpulje kan foreløbigt uddele 15 millioner kroner årligt. Det er vedtaget, at en enkelt ansøgning højst kan
modtage 15 procent af puljens kapital.
Læs mere på www.se.dk

