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Bestyrelsen

I SE er vi stolte af at være et andelsejet energiog teleselskab – at være fællesskabsdrevet er
en del af vores DNA. Som koncern investerer
vi med omtanke i vækst og udvikling, og det er
også formålet med SE Vækstpulje Nyfors.
SE Vækstpulje Nyfors blev etableret i forbindelse med fusionen mellem energiselskaberne SE
og Nyfors i maj 2016. Siden da har puljen delt
millioner ud til nordjyske projekter – penge,
som SE’s ejere har fået gavn af i form af tilskud
til foreninger, idræts- og kulturliv, iværksætteri,
forskning og meget mere.
Få her et indblik i, hvad SE Vækstpulje Nyfors
har bidraget til i 2018.

Bestyrelsen
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Medieomtale af SE’s vækstpuljer

Nøje udvalgte projekter
modtager støtte
I løbet af 2018 har SE Vækstpulje Nyfors bevilget mere end syv
millioner kroner til i alt 126 forskellige projekter. Pengene har støttet
alt fra en udendørs skøjtebane i Blokhus til Byens Hus i Vrensted.
SE Vækstpulje Nyfors har i 2018 modtaget 251 ansøgninger, som
søgte om støtte for mere end 35 millioner kroner. Når vi i bestyrelsen
skal vælge, hvilke projekter der skal modtage penge fra vækstpuljen,
er det udslagsgivende, at de gør en forskel i lokalsamfundet. At
pengene er med til at skabe liv, glæde og udvikling blandt de, som
bor i SE’s nordjyske forsyningsområde. Med dét udgangspunkt er
126 projekter blevet valgt i 2018.
I bestyrelsen er det en fornøjelse for os at se, når små som store
projekter vokser og gør en forskel. Og også i år har vi høje forventninger til de udvalgte projekter.
Nogle af de projekter, som modtog støtte først på året, udgør
allerede eksempler på vækstpuljens væsentlige betydning. Blokhus
har nu en udendørs skøjtebane, som har været en hjælp til at
forvandle byen fra en sommerhusattraktion til en helårsattraktion.
I Vrensted er en gammel folkeskole blevet renoveret til Byens Hus,

som nu er blevet til byens lokale samlingssted. Begge projekter kan
du læse mere om i årsrapporten.
Hele tanken bag SE Vækstpulje Nyfors er at give tilbage til det
samfund, SE er en del af. Som andelsselskab er det en integreret
del af den måde, vi driver forretning på. Vi ønsker at fremtidssikre
vores samfund gennem vækst og udvikling – og det både på
nationalt, regionalt og lokalt plan.
Vi er glade for, at interessen for SE Vækstpulje Nyfors er så stor,
som den er. Det vidner om, at der er mange lokale ildsjæle med
spændende idéer og visioner for det lokale rundt omkring i det
nordjyske. Og vi håber, at interessen vil være lige så stor i 2019.
Rigtig god fornøjelse med årsrapporten for SE Vækstpulje Nyfors.
På vegne af bestyrelsen for SE Vækstpulje Nyfors

Karsten Frederiksen
formand 			

Keld Ahlmann
næstformand
Ledelsesberetning
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Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for SE Vækstpulje Nyfors for 2018.
Det er bestyrelsens opfattelse, at alle uddelinger er sket i overensstemmelse med formålet, og at regnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med forretningsordenen.
Brønderslev, den 20.03.2019

Bestyrelse

Karsten Frederiksen
Formand

Keld Ahlmann
Næstformand

Allan Bach		

Jens Gamst Boelskifte

Martin Valbirk

Kurt Guldhammer Jensen

Søren Nørgaard

Henning Krabbe

Jytte Rabæk Schmidt

Jens Erik Platz
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Bestyrelsespåstegning

Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen i SE Vækstpulje Nyfors og SE a.m.b.a.
Konklusion
Vi har revideret projektregnskabet for SE Vækstpulje Nyfors for
perioden 01.01.2018 - 31.12.2018, der udviser besluttede uddelinger på 6.084.592 kr.
Det er vores opfattelse, at projektregnskabet for perioden
01.01.2018 - 31.12.2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet
i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i forretningsordenen af 13. maj 2016 for SE Vækstpulje Nyfors.
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
be
skrevet i revisorerklæringens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af projektregnskabet”. Vi er uafh ængige 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 13. maj 2016 for SE Vækstpulje Nyfors. Som følge heraf kan
projektregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen i SE
Vækstpulje Nyfors og SE a.m.b.a og bør ikke udleveres til eller anvendes
af andre parter end bestyrelsen i SE Vækstpulje Nyfors og SE a.m.b.a.

væsentlige, hvis det med rimelighed 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 besvigel
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår 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 13. maj
2016 for SE Vækstpulje Nyfors.

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 13. maj 2016 for SE Vækstpulje Nyfors. 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

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 20.03.2019
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jørn Jepsen		 Stig Petersen
Statsautoriseret revisor
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24824		
MNE-nr. 35464

Den uafhængige revisors erklæring
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Resultatopgørelse 2018
Til rådighed primo

2018

2017

136.483.763

46.752.888

Bevilling

100.000.000

Tilbageførsel af bevilling

-44.999.763

Afsat til bestyrelseshonorar, diæter og kørsel

-250.000

0

Til uddeling

91.234.000

146.752.888

Uddelt i årets løb

-7.159.592

-10.594.125

1.075.000

325.000

Årets uddelinger

-6.084.592

-10.269.125

Til rådighed ultimo

85.149.408

136.483.763

Tilbageført

Uddelinger

Bestyrelseshonorar

Administrationshonorar

I alt

01.01.2018

5.357.500

105.371

118.493

5.581.364

Uddelinger netto

6.084.592

-

-

6.084.592

Afsat bestyrelseshonorar
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250.000

250.000

Udbetalt i årets løb

-7.501.035

-158.716

-25.859

-7.685.610

31.12.2018

3.941.057

196.655

92.634

4.230.346

Resultatopgørelse

Støttede projekter
i 2018
På de følgende sider kan du se en liste over de 126
projekter, der fik bevilliget støtte fra SE Vækstpulje
Nyfors i 2018.

For en række større projekter
er der tale om delfinansiering,
hvor pengene fra SE Vækstpulje Nyfors først udbetales, når
den resterende finansiering er
indhentet og dokumenteret.

35, Afsluttende udvikling af koncept for innovativt Home Energy Management System (HEMS)
A/S Tranum Plantage, madpakkehus
Arentsminde Lokalhistoriske Arkiv, renovering af lokale
Attrup Borgerforening, lydanlæg
Birkelse borgerforening, istandsættelse og nyskabelse
Blokhus Golf Klub, klubtrailer
Blokhus Kanonlaug af 16. august 2009, nye uniformer
Bofællesskabet Frederiksgade, bålhytte
Borger9700 i et fælles samarbejde med Den Runde Pavillon og Parkfestivalen i Brønderslev, belysnings- og lydanlæg
Brovst Handels- og Borgerforening, flagallé
Brovst if, nedkøling
Brovst Lokalhistoriske Sognegruppe, materialer (kamera, computer mm.)
Brovst Rideklub, renovering
Brovst Speedway Club, renovering af anlægget
Brovst-Øland-Gjøl og Aaby Sogne Digelag, Gjøl-Øland Dæmningen 100 år
Brundur East Esport - Øster Brønderslev Idrætsforening, gamer computere med tilhørende udstyr
Brønderslev Amatør Scene, lys og lyd
Brønderslev Bridgeklub, kortsoteringsmaskine og udstyr dertil
Brønderslev Golfklub, boldopsamler med bil
Brønderslev Harmoniorkester, jubilæum, udvikling og kulturformidling
Brønderslev Idrætsforening, Foreningsliv for alle
Brønderslev Modelflyveklub, udskiftning af køleskab og fryser
Brønderslev Musikforening anno 2017, klargøring og indretning af øvelokaler
Børglum Kloster, adgang for alle til velkomstcenter
Centerrådet for Støberiet, Grønnegade 31, 9700 Brønderslev, oase for demente og øvrige beboere
Den selvejende institution Klokkerholm Hallen, nyt tag
Destination Blokhus, julebelysning
DRØN Gruppen Saltum, skøjtebane
Egnssamlingen, pc'er til de frivillige
Ejendomsselskabet Gjøl Kro A/S, renovering
FDF Brønderslev, forbedring af opholdsarealer
FDF Klim Thorup Vust, bålhytte med shelter
FDF Pandrup, hårde hvidevarer
FDF Aaby-Vedsted, klatrevæg
Fjerritslev Handelsstandsforening, inventar til byen
Fjerritslev Idrætsforneing fodbold, multibane
Fjerritslev Svømmeklub, en mobil roklub
Fonden Vildmoseporten, Fakta Biograf
Foreningen Glarborgen, aktivitets- og oplevelsesområde Glarborgen
Foreningssamvirket for Vrensted og Omegn, Byens Hus
Forældre- og Støttekreds ved Vedsted Friskole, jubilæumsskrift
Friplejehjemmet Vivaldi, bus med lift
Gjøl Borger og Erhvervsforening, julebelysning
Gjøl Forsamlingshus, nye vinduer og dør
Granitknuserne, stativ og ekstra bor til kerneboremaskine
Gruppen: Ingstrup, hvordan var her i fortiden, projektor med lærred

72.300 kroner
50.000 kroner
26.700 kroner
7.812 kroner
70.000 kroner
35.000 kroner
50.000 kroner
50.000 kroner
337.000 kroner
65.000 kroner
30.750 kroner
25.000 kroner
73.006 kroner
50.000 kroner
40.000 kroner
50.000 kroner
28.272 kroner
45.000 kroner
50.000 kroner
30.000 kroner
100.000 kroner
4.688 kroner
35.766 kroner
100.000 kroner
57.900 kroner
100.000 kroner
50.000 kroner
77.285 kroner
30.000 kroner
75.000 kroner
50.000 kroner
37.500 kroner
50.000 kroner
50.000 kroner
50.000 kroner
75.000 kroner
50.000 kroner
50.000 kroner
50.000 kroner
200.000 kroner
40.000 kroner
100.000 kroner
50.000 kroner
40.000 kroner
11.238 kroner
7.500 kroner

Støttede projekter
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Hallund-Hollensted Borger- & Idrætsforening, udskiftning af lys
Halvrimmen Forsamlingshus, nyt loft
Han Herred Motorklub, amperer
Haverslev Forsamlingshus, renovering
Haveselskabet Jammerbugt, foldetelte
Hjortdal Købmandshandel A.M.B.A, varebil
Hune Boldklub, mere energi på grønsværen
Huset - et åbent værested i Gøttrup, Fjerritslev, installation af varmeveksler
Idrætscenter Jammerbugt, LED-belysning
Ingstrup Bogby, Bogbrusen
Ingstrup Trivselsskole og Børnehave, legeplads
Initiativgruppen Birkelse Oplevelsescenter, madrasser
Jammerbugt Fugleforening, udstillingsbure
Jetsmark Idrætscenter, energioptimering
Jetsmark IF - forening, tilskuerhegn
Jetsmark Lokalråd - Forening, genetablering af skaterpark
Jetsmark Sogns Jagtforening, træningsbane
KEC Jammerbugt, lydanlæg
KFUM-spejderne i Poulstrup, patruljetelte
KFUM-spejderne, Aabybro Gruppe, aktivitetsplads
Klithuse Militaryklub, LED-rør og varmepumpe
Kulturhus løkken, aktiviteter
Kunst på Øland, materialer til kunstudstilling
Kaas Plejecenter, gynge
Kaas plejecenter, terasse
Lindberg Troupers, vildmarkscenter
Lundens Ungdomsklub, game computere
Løkken Golfklub, arealkøb til fortsat brug af driving range
Løkken Miniby, vinterafdækning af modelhusene
Moseby Julebelysning/Moseby Borgerforening, julebelysning
Mødrehjælpen Lokalforening Brønderslev, inventar
Pandrup Billardklub, solcelleanlæg
Pandrup Borgerforening, hestevæddeløb
Pandrup Handel og Erhverv, juleudsmykning
Pandrup Sealions, kampfaciliteter
Pandrup Skytteforening, våbenboks
Psykiatrihistorisk Museum, formidling om psykiatriens historie fra oldtiden til nutiden
Pårørendegruppen, demensafsnittet Solgården 9690 fjerritslev, Sommerdage i Sansehaven
Saltum Handelsstandsforening, udvikling af Saltum Festdage
Saltum Idrætsforening, legeplads
Saltum Idrætsforening, opstart af esport
Saltum Trim, junior MTB teknikbane
Sangkoret Frejdig, nye uniformer
SIV Fodbold Ungdomsafdelingen (Fodboldsamarbejde ml. Saltum IF/Ingstrup SF/V.Hjermitslev Boldklub, materialer
Sjov, motion og samvær, nyt gymnastiktøj
Skovsgaard Boldklub, nyt net bag mål
Skovsgård Hotel, social inklusion
Solgaardens Venner, ældre- og handicapbus
Spillestedet Blokhus, musikanlæg
Sport & Kulturcenter Brovst, esport
Sport & Kulturcenter Brovst, møblement
Sport & Kulturcenter Brovst, opfriskning af omklædningsrum
Thise Idrætsforening, Nordjylland, fornyelse af telt
Thise idrætsforening, stadionbelysning
Thorup-klim Hallen, udvidelse og fremtidssikring af hal
Tolstrup Stenum idrætsforening TSI, eSport
Touringklubben Vraa MC, mellembygning med toiletter
Tranum Forsamlingshus, indvendig maling
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Støttede projekter

28.288 kroner
60.000 kroner
34.000 kroner
50.000 kroner
18.033 kroner
75.000 kroner
75.000 kroner
20.000 kroner
100.000 kroner
31.012 kroner
75.000 kroner
19.800 kroner
37.000 kroner
250.000 kroner
100.000 kroner
100.000 kroner
40.000 kroner
75.000 kroner
23.370 kroner
100.000 kroner
25.000 kroner
77.998 kroner
9.000 kroner
24.750 kroner
40.000 kroner
100.000 kroner
20.000 kroner
100.000 kroner
23.000 kroner
38.500 kroner
25.000 kroner
50.000 kroner
67.600 kroner
50.000 kroner
50.000 kroner
50.000 kroner
25.000 kroner
22.185 kroner
26.875 kroner
50.000 kroner
50.000 kroner
45.706 kroner
63.750 kroner
16.150 kroner
30.000 kroner
25.000 kroner
250.000 kroner
50.000 kroner
50.000 kroner
50.000 kroner
40.000 kroner
50.000 kroner
50.000 kroner
100.000 kroner
100.000 kroner
50.000 kroner
30.000 kroner
34.375 kroner

Uldfestival Saltum, Saltum uldfestival
V. Hjermitslev Borgerforening, julebelysning
V. Hjermitslev Borgerforening, julebelysning
Vandforsyningen Brovst og Omegn, skovrejsning
Vanggaard Staldmontage, mobilt staldkoncept
Vedsted Sogns Jagtforening, skurvogn
Vendsyssel Energi- og Miljøforening, formidlingsprojekt
Vennekredsen ved Kaas Plejecenter, aktiviteter for beboerne
Vesterstrand Ridecenter, LED-lys
Vrå Koncerterne, flygelrenovering og optimering af adgangsforhold
Vrå Tennisklub, mobilt tennisgulv
Øland spejder, nye telte
Øland/Halvrimmen Håndbold afdeling, forbedring af faciliteter
Ønskeland, Børnenes Naturhus
Øster Brønderslev Borgerforening, bypark
Øster Hjermitslevs Idræts & Borgerforening, renovering af toiletter
Aabybro Golfklub, dræningsprojekt
Aabybro gymnastikforening - TeamGym, indkøb af redskaber
Aabybro Håndboldklub, Lykkeliga i Aabybro
Aabybro If - svømmeafdelingen, lydanlæg
Aabybro Musikforening, lydanlæg
Aabybro Viseklub, sanghæfter, klaver og lydanlæg

25.000 kroner
15.000 kroner
35.000 kroner
200.000 kroner
100.000 kroner
15.000 kroner
20.000 kroner
3.000 kroner
85.000 kroner
75.000 kroner
50.000 kroner
29.552 kroner
30.000 kroner
100.000 kroner
95.000 kroner
50.000 kroner
75.000 kroner
50.000 kroner
15.000 kroner
35.000 kroner
47.931 kroner
10.000 kroner

Fordeling af midler
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BYENS
(BEDSTE) HUS
ER SAMLINGSPUNKTET

Projektet har været undervejs i mere end syv år. Og nu står det her:
Byens Hus. Her er plads til alt fra idrætsforeningen til strikkeklubben
og til dem, som blot svinger forbi til en kop kaffe i caféen.
Efter folkeskolen i Vrensted lukkede tilbage i 2011, satte man i Hjørring
Kommune gang i et projekt om at skabe et bedre sammenhold rundt i
kommunens byer. For Vrensted blev løsningen at etablere Byens Hus
i de gamle folkeskolelokaler – i et samarbejde mellem kommunen og
borgerne i byen.
”Byens Hus er tænkt som byens gågade, hvor man kan kigge ind i de
forskellige rum for at se, om der er noget, man har lyst til at deltage
i,” nævner Carsten Salberg, som er medlem af brugerrådet.
Siden indvielsen den 21. november 2018 har huset været åbent alle
ugens dage fra 8-23.

Fællesspisning kræver sit køkkengrej
Opbakningen og begejstringen for Byens Hus har været stor for
Vrensteds beboere, mens også de forskellige afholdte aktiviteter og
arrangementer derinde er blevet rost til skyerne. Og aktiviteter er der
allerede masser af i det nyåbnede hus. Kulturcenteret står for banko,
mens idrætsforeningen arrangerer gymnastik stort set dagligt. Det er
også blevet tilholdssted for alt fra strikkeklub til læseklub og til diverse
aktiviteter for børn. Hvis trangen til kaffe og hygge banker på, er cafeen
også altid åben med kaffe på kanden – bemandet eller ej.
Et andet initiativ er fællesspisning hver tredje måned, som også fungerer
som en åben invitation til hele byen. For at kunne kokkerere de store
måltider kræver det dog sit køkkengrej, og det har SE Vækstpulje Nyfors
doneret 200.000 kroner til.
”Da vi manglede penge til køkkenet og udstyr dertil, valgte vi at
søge midler hos SE. Pengene har gjort det muligt at indrette os mere
moderne end oprindeligt tiltænkt, og så har vi valgt at gemme nogle
af pengene til et udendørskøkken,” fortæller Carsten Salberg, som er
medlem af brugerrådet, og afslutter:
”Til sommer er det nemlig planen, at fællesspisningen skal foregå
udendørs.”
12

|

Byens (bedste) Hus

Byens (bedste) Hus

| 13

14

|

Sommerferieby med skøjter på

SOMMERFERIEBY
MED SKØJTER PÅ
Blokhus er allerede kendt for at være en attraktiv ferieby i sommerhalvåret. Skøjtebanen, som blev indviet i november 2018, skal nu
hjælpe byen til at blive en velbesøgt helårsdestination.
I flere år har der været ønske om en skøjtebane hos beboerne i Blokhus.
Blandt andet hos medlem af bestyrelsen hos Erhvervsforeningen
Destination Blokhus, Peter Dahl. Så da snakken blandt Peter Dahl og
hans kammerater på golfbanen endnu engang faldt på potentialet
i en skøjtebane, valgte de at handle frem for at lade det blive ved
ønsketænkningen.
I dag kan Peter Dahl kalde sig projektleder for skøjtebanen, som 10.
november 2018 blev indviet midt på torvet i centrum af Blokhus. 25
meter lang og 12,5 meter bred. Skøjtebanen kostede i alt 1.500.000
kroner, hvoraf de 250.000 kroner kom fra SE Vækstpulje Nyfors.
”Havde vi ikke fået pengene fra SE, var vi ikke kommet i gang. Man kan
sige, at bevillingen var en blåstempling af projektet. Det skabte grundlag
for, vi kunne sige, at vi havde en god idé, og gjorde det nemmere for os at
tiltrække sponsorer til projektet,” pointerer Peter Dahl.

Nye traditioner i Blokhus

fast tradition for byen hver søndag. Men også længere væk er rygterne
gået om den populære bane, som er den største udendørs skøjtebane
nord for Limfjorden. Flere kommuner har nemlig været nysgerrige på
projektet.
”Det er helt vildt så kendt, skøjtebanen er blevet. Den tiltrækker folk
fra nær og fjern i en periode, hvor der ellers ikke er så mange turister.
Specielt børn vil gerne forbi, når de hører, at banen findes. Men også
flere kommuner har kontaktet os for at spørge ind til projektet. Alt fra
Kalundborg til Struer Kommune,” fortæller Peter Dahl.

Hit for unge og ældre
I Blokhus er skøjtebanen da også hurtigt blevet et hit for unge som ældre.
Efter etableringen af skøjtebanen er der oprettet et lille ishockeyhold.
Og planerne for skøjtebanen er fortsat mange. Udover at den fremover
skal være til fri afbenyttelse for alle i vintermånederne, er planen også
at få et curlinghold stablet på benene.
”Byens ældre havde engang en bowlingklub, som de var kede af
forsvandt. Vi håber derfor på at kunne starte en curlingklub op som
en form for alternativ – sammen med andre turneringer, og hvad vi
ellers finder på undervejs,” slutter Peter Dahl.

Til indvielsen var der en konkurrence om at kaste gummiænder tættest
på den gule plet i midten af banen. Noget, som allerede nu er blevet en
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AF SE'S VÆKSTPULJER
I 2018 har SE’s to vækstpuljer (SE Vækstpulje og SE Vækstpulje Nyfors)
endnu engang været omtalt med mange positive historier i medierne.
Dette specielt i Syddanmark og i Nordjylland, hvor puljerne har sit
virke. Få et overblik over medieomtalen på siderne her.

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.

Sammen med de glade bevillingsmodtagere er medierne med til at
sprede budskabet om SE’s to vækstpuljer. I SE følger vi interesseret med
i udviklingen – ikke mindst for at sikre, at mulige ansøgere har hørt om
puljerne.

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 specielt bevillingsmodtagerne står bag.
I 2018 blev vækstpuljerne desuden nævnt i forbindelse med medieomtalen af den mulige fusion mellem SE og Eniig, hvorfor vi ser en høj
medieomtale af puljerne i november.

I løbet af 2018 har der været 466 omtaler af vækstpuljerne, hvilket
er samme niveau som i 2017. Omtalerne fordeler sig primært i lokale
og regionale dagblade, i lokale ugeaviser og på webmedier. De fleste
omtaler (325) ser vi i Syddanmark, hvor SE Vækstpulje har sit primære
virke, og næstflest i Nordjylland (112), hvor SE Vækstpulje Nyfors har sit
primære virke.
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I SE er det vores indtryk, at de positive historier om SE’s vækstpuljer
i medierne og fra modtagerne selv fortsat tiltrækker nye ansøgere til
vækstpuljerne, som kan få gavn af bevillingerne.

Månedsudvikling - antal omtaler
65
51

46

39
17
Januar

Februar

Marts

16
Maj

47

September

Oktober

40

22

April

51

62

Juni

Juli

10
August

November

December

Geografisk oversigt
112

27

OMTALER

OMTALER

REGION NORDJYLLAND

LANDSDÆKKENDE

Læsere: 3.101.995
Annonceværdi: 556.789 kr.

Læsere: 332.979
Annonceværdi: 84.527 kr.

2

OMTALER
REGION MIDTJYLLAND
Læsere: 40.863
Annonceværdi: 9.400 kr.

325
OMTALER

REGION SYDDANMARK
Læsere: 9.577.191
Annonceværdi: 1.759.373 kr.
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Lokale ugeaviser
Webkilder
Regionale og lokale dagblade
Landsdækkende dagblade

Omtaler fordelt på

MEDIETYPER

Uddrag af overskrifter i medierne
KYST-IMAGE SKAL FOLDES UD I GOLFKLUB

Ny julebelysning i V. Hjermitslev
Donation til Blokhus Kanonlaug

Mandskor i nye klæder

Springvandet vender
tilbage til Søparken

Penge til e-sport
for autister

MERE ENERGI PÅ
GRØNSVÆREN I HUNE

Midler til skøjtebanen er i hus

SE hjælper til Byens Hus i Vrensted
18
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Pengeindsprøjtning til lokale foreninger

Mange Jammerbugtprojekter støttes
HUSENE I LØKKEN MINIBY HAR FÅET
VINTERBESKYTTELSE PÅ

Golfklub har fået nye shelters

En kvart million til
Skovsgård Hotel

Medieomtale af SE's Vækstpuljer
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SE Vækstpulje Nyfors
– formål og ansøgning
SE Vækstpulje Nyfors er en pengepulje, der forvaltes særskilt, og har sin hjemmel i fusionen mellem SE og Nyfors. I overensstemmelse
hermed er det vækstpuljens overordnede formål at støtte vækst og udvikling i SE’s nordlige forsyningsområde.

SE Vækstpulje Nyfors 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 Nyfors 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 medejerskab eller ledelseskompetence i den støttede virksomhed
Formål, der strider mod vækstpuljens overordnede formål

Bestyrelsen for SE Vækstpulje Nyfors består af otte medlemmer fra den tidligere bestyrelse i Nyfors a.m.b.a. samt formand og
næstformand for bestyrelsen i SE a.m.b.a. Bestyrelsen tæller samlet 10 medlemmer.
SE Vækstpulje Nyfors kan frem til 2026 årligt dele op mod 10 millioner kroner ud. Det er vedtaget, at en enkelt ansøgning højst
kan modtage 15 % af puljens kapital.
SE Vækstpulje Nyfors kan søges tre gange årligt. Yderligere information om ansøgningsfrister kan findes på www.se.dk/sevækstpuljenyfors.

