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I SE er vi stolte af at være et andelsejet energi- 
og 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. 

SE Vækstpulje blev etableret af SE’s repræsen-
tantskab i 2014. Siden da har puljen delt 15 mil-
lioner kroner ud årligt – 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 har 
bidraget til i 2017. 
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Både store og små har 
gavn af SE Vækstpulje
SE Vækstpulje gav i 2017 støtte til alt fra store fyrtårns-
projekter til små, lokale foreninger. I alt fik 250 forskellige 
projekter midler fra puljen, som samlet delte 19 millioner 
kroner ud i løbet af året. 

En el-færge til Ærø, forskning i vedvarende energi og nye 
redskaber til den lokale gymnastikforening er på papiret vidt 
forskellige projekter med meget forskellige formål. Alligevel 
har de det tilfælles, at de er med til at skabe liv og udvik-
ling. De er med til at gøre det lidt sjovere at melde sig ind i 
gymnastikforeningen, at rejse til Ærø eller på sigt at bo i et 
grønnere Danmark.
 
I SE Vækstpulje har vi i 2017 givet støtte til alle tre – og 247 
andre projekter, som alle har til formål at skabe vækst eller ud-
vikling lokalt, regionalt eller nationalt. Et formål som lægger sig 
tæt op af SE-koncernens strategi og DNA som andelsselskab.

Vi modtog i løbet af året mere end 700 ansøgninger om 
midler fra puljen med en samlet ansøgningssum på over 
200 millioner kroner. Det er ganske overvældende, og vi er 
stolte over interessen for puljen og dens virke. Omvendt må 
vi desværre også skuffe en del ansøgere. Derfor tager vi også 
vores udvælgelse af modtagere meget seriøst.
 
I 2017 har vi i vækstpuljen haft fokus på at støtte store, 
centrale fyrtårnsprojekter såvel som de helt små, lokale for-
eninger. Vores bidrag til de store projekter kan måske virke 
som en dråbe i vandet. Her kan pengene dog være med til at 
sætte prikken over i’et på projekter, som mange mennesker 
vil få glæde af i flere generationer. Omvendt kan de små do-
nationer som 5.000 kroner til gymnastikredskaber gøre en 
kæmpe forskel for den lille forening, der bruger redskaberne 
hver dag.

I SE Vækstpulje glæder vi os over muligheden for at kunne 
bidrage til både stort og småt. Vi vægter desuden, at midler-
ne fordeles ud over hele SE’s sydlige forsyningsområde for på 
den måde at give tilbage til så mange af SE’s ejere som muligt.

At vi derudover også kan bakke op om forskningsprojekter 
og innovative idéer inden for energi og digitalisering, for på 
den måde at skubbe til udviklingen, er vi også stolte over. 
Det er blandt vores prioriterede formål med puljen, og vi 
ser derfor også meget gerne, at vi modtager endnu flere 
ansøgninger, der kan være med til at skabe vækst og øget 
beskæftigelse, i 2018. 

Vi glæder os til at følge alle 250 projekter, som fik støtte fra 
puljen i 2017.

Rigtig god fornøjelse med Årsrapporten for SE Vækstpulje 2017!

På vegne af SE Vækstpuljes bestyrelse

Peter Jørgensen,    Per Michaelis Holm,
formand     næstformand 
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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for SE Vækstpulje for 2017.

Det er bestyrelsens opfattelse, at alle uddelinger er sket i overensstemmelse med formålet og at regnskabet er udarbejdet i 
overensstemmelse med forretningsordenen.

Esbjerg, den 14.03.2018

Bestyrelse

Peter Jørgensen Per Michalis Holm Søren Strøm Egon Jørgensen
Formand, SE Vækstpulje Næstformand, SE Vækstpulje

Rasmus Sømod Karsten Degnbol Bente Bjerregaard Langebjerg Flemming Thrane

Henrik Søgaard Nina Frederiksen Per Fomsgaard Larsen Hans Cordius

Jytte Rabæk Schmidt  Jens Erik Platz Henning Krabbe
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Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i SE Vækstpulje og SE a.m.b.a. 

Konklusion
Vi har revideret projektregnskabet for SE Vækstpulje for perioden 
01.01.2017 - 31.12.2017, der udvi ser besluttede uddelinger på 
17.060.804 kr.

Det er vores opfattelse, at projektregnskabet for perioden 
01.01.2017 - 31.12.2017 i alle væsentlige henseender er udarbej-
det i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i forret-
ningsordenen af 23. april 2015 for SE Vækstpulje.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yder ligere krav, der er gældende i Dan-
mark. 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 overensstem-
melse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Eti ske 
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 
har opfyldt vores øvrige eti ske forpligtelser i henhold til disse regler 
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe vis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis 
samt begrænsning i distributi on og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at projektregnskabet har som 
særligt formål at overholde regn skabsbestemmelserne i forret-
ningsordenen 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 SE a.m.b.a og bør ikke udleveres til eller anvendes af 
andre parter end bestyrelsen i SE Vækstpulje og SE 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 regnskabsbe stemmelserne i forretningsor-
denen af 23. april 2015 for SE Vækstpulje. Ledelsen har endvidere 
ansva-ret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at kunne udarbejde et projektregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om projektregn-
skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæ-
ring 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 væ-
sentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin formation kan opstå 

som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet 
har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbru-
gerne træffer på grundlag af projektregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med inter-
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professio nel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinforma-
tion i projektregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakti-
on på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrække-
ligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risiko-
en for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigel ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forår-
saget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-
sættelse af in tern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revi-
sionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passen-
de 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, herun der noteoplysningerne, samt om pro-
jektregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder 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 revisi onen samt betydelige revisions-
mæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Esbjerg, den 14.03.2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jørn Jepsen  Stig Petersen
Statsautoriseret revisor  Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24824  MNE-nr. 35464 
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Resultatopgørelse 2017

2017 2016

Til rådighed primo 8.884.020 9.072.322

Bevilliget i 2017 15.000.760 15.000.000

Bestyrelseshonorar (4 år) 0 0

Administrationsomkostninger, hjemmeside, annoncer m.v. 0 0

Til uddeling 23.884.780 24.072.322

Uddelt i årets løb -19.660.804 -17.766.302

Tilbageført 2.600.000 2.578.000

Årets uddelinger -17.060.804 -15.188.302

Til rådighed ultimo 6.823.976 8.884.020

Uddelinger Bestyrelseshonorar Administrationshonorar I alt

01.01.2017 9.394.438 818.906 243.381 10.456.725

Uddelinger netto 17.060.804 - - 17.060.804

Udbetalt i årets løb -16.580.242 -529.998 -115.710 -17.225.950

31.12.2017 9.875.000 288.908 127.671 10.291.579
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Fordeling af 

MIDLER I 2017

Uddannelse

Andre almenvelgørende projekter

Foreninger

Forsknings- og formidlingsprojekter

Idræt og kultur

Iværksætteri og innovation
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Støttede projekter
i 2017

AIF Fodbold, energioptimering af varmekilde 80.000 kroner
Als Nørreherred Ringriderforening, nyt fødevarerudsalgssted 55.000 kroner
Alslev Sogns Borgerforening, Alslev Engpark anno 2018 75.000 kroner
Alssund Akvarieforening, LED-belysning 15.000 kroner
Amatørteaterforeningen Drabanterne, lydudstyr 52.606 kroner
Ansager Jagtforening, udskiftning af duekastemaskiner 50.000 kroner
Arnum Idrætsforening og Arnum Kultur- og Fritidscenter, køling i spinningrum 15.000 kroner
Arnum Kultur- og Fritidscenter, mørklægningsgardiner 20.000 kroner
Arrild Lokalråd, multibane 25.000 kroner
B&B Mandø, turfærge til vadehavet ved Mandø 200.000 kroner
Balle Forsamlingshus, udvikling og moderniserin 150.000 kroner
Bedsted Friskole, tilbygning 150.000 kroner
Bedsted Sogns Forsamlingshus, renovering 73.940 kroner
Billund Gymnastikforening, 45.000 kroner
Billunds Svæveflyveklub, renovering af skolefly 60.000 kroner
Blommeshytten, vedligehold 36.125 kroner
Borgerforeningen Arnum, shelter og bænkset 16.112 kroner
Bovrup og Varnæs Birk Borgerforening, nye porte samt ny varmtvandsbeholder 32.500 kroner
Bramming Boligforening, renovering 51.000 kroner
Bramming Bridgeklub, udskiftning af slidt udstyr 25.000 kroner
Bramming ModelBaneKlub, 3D Printer 10.000 kroner
Bramming Rideklub, belysning 20.140 kroner
Bramming Skytteforening, skydning på luft 23.990 kroner
Bredmose Rideklub, spejle i ridehal 27.450 kroner
Broager Brandværnsorkestre, nye uniforme 61.500 kroner
Broager Kultur, Kulturscene 75.000 kroner
Broagerlands Rideklub, nyt tag 100.000 kroner
Brunsnæs Iller Busholm Landsbylaug, broanlæg til cykelfærge 80.000 kroner
Brørup Bio's Venner, udskifning og opdatering af el-tavlen i fremviserrummet 45.000 kroner
Bylderup Idrætscenter, udvidelse af motionscenter 70.000 kroner
Bylderup-Bov Rideklub, udvikling og renovering 58.850 kroner
C-Patient ApS, intelligent Bandage 187.500 kroner
Dambåden Haderslev S/I, Haderslev Dambåden 200.000 kroner
Danske Seniorer Løgumkloster, Aktivitetvolume 9.500 kroner
DCH (Danmarks Civile hundefører), Aabenraa, belysning og nyt træningsareal 30.000 kroner
DCH Bramming, etablering af nyt klubhus og udgravning 45.600 kroner
DcH Varde, lys på træningsarealer 50.000 kroner
DDS 1. Ribe Trop, bålhytte til spejderne 40.000 kroner
DDS Øsby Trop, materialer til spejderarbejde 10.000 kroner
Den Gyldne Løve, køkken 27.791 kroner
Den selvejende institution Fjelstrup Hallen, facaderenovering og isolering 150.000 kroner
Den selvejende institution NATUR - HUSET 200.000 kroner
Den selvejende institution Tørning Mølle, renovering af el-produktionsanlæg på Christiansdal Vandkraftanlæg 75.000 kroner
Den selvejende institution Vilsbæk børne,- ungdoms- og kultuhus, energibesparelse 30.000 kroner
Den Sønderjyske Garde, nye uniformshatte 50.000 kroner
Det Danske Spejderkorps, Dybbøl Division, Troldhøj, energirenovering 43.500 kroner

For en række større projekter 
er der tale om delfinansiering, 
hvor pengene fra SE Vækst-
pulje først udbetales, når den 
resterende finansiering er ind-
hentet og dokumenteret.På de følgende sider kan du se en liste over de 250

projekter, der fik bevilliget støtte fra SE Vækstpulje i 2017. 
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Deutscher Schulverein für Sommerstedt und Umgegend , DSSV- Sommerstedt 61.503 kroner
Dykkerklubben Natutilus, nye klublokaler 100.000 kroner
EFI-Hallerne, LED-lys 100.000 kroner
Egebæk Hviding Kultur og Aktivitetscenter, nyt tag 100.000 kroner
Elkodan, Art in Audio  - Audio in Art 91.000 kroner
Energy Lounge Fond under stiftelse, isarena og Energy Lounge i Esbjerg Idrætspark 750.000 kroner
Ensted Sogn Forsamlingshus, nye toiletter 150.000 kroner
Esbjerg Brass Band, cornetter 23.985 kroner
Esbjerg International School, nye klasselokale og Sportshal og SFO 250.000 kroner
Esbjerg Modeljernbane Klub, digitalt styresystem 69.690 kroner
Esbjerg Motor Sport Automobilsport, flagposter til ny opdateret bane 45.000 kroner
Esbjerg Motorsport Klub, ny miljøstation i ryttergård 24.800 kroner
Esbjerg og Omegns Rideklub, udendørs vaskeområde/plads 35.000 kroner
Eventyrgården SI, forbedring/reparation af taget og varmeinstallationer 62.500 kroner
Fanø Museum, et autentisk fanøhjem 80.000 kroner
FDF Agerbæk, projekt smilet tilbage på Holmeåborg 50.000 kroner
FDF Gråsten, nye madrasser 24.000 kroner
FDF Mellerup Centret, renovering af gæstetoiletter 72.266 kroner
FDF Nordenskov, opdatering af faciliteter 43.213 kroner
Fiskeri- og Søfartsmuseet, ny lysoplevelse 250.000 kroner
Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub, ombygning af startspil til optræk af svævefly 50.000 kroner
Fonden Gamle Sønderho, nyt dansegulv 80.812 kroner
Fonden Jollmandsgaard, genopførelse af Bagehuset 150.000 kroner
Fonden Universe Science Park, Digitalt Makerspace til grundskole-elever 97.800 kroner
Forening Bramming Kosmorama, inventar og udstyr 75.000 kroner
Foreningen Arnum forsamlingshus, lydisolering 35.000 kroner
Foreningen BARRAX, BARRAX Skatepark Tønder 100.000 kroner
Foreningen Ensted Sogns Forsamlingshus, toiletter og lillesal på forsamlingshuset 150.000 kroner
Foreningen FDF Højer, udeområde 50.000 kroner
Foreningen Købmandsgården, træning af mennesker med hjerneskade, Sønderborg 19.620 kroner
Foreningen Spicy Denmark - oplevelser i Nationalpark Vadehavet, madpakkehus 60.000 kroner
Foreningen Vilslev Forsamlingshus, udskiftning af lamper 30.000 kroner
Fredericia Maskinmesterskole, etablering af maskinmesteruddannelsen i Esbjerg 250.000 kroner
Friskolen i Bramming, udvidelse af skolen samt energirenovering 100.000 kroner
Frøslevlejrens Efterskole, omskiftning til energirigtig varmekilde 92.000 kroner
Gammelt Præg, Ribe Bybevaring, Evert Johanne Dan, Udskiftning af dæk og renovering af lastluge. 100.000 kroner
Gasse Forsamlinghus, renovering af toiletter, indgang og depot 150.000 kroner
Glejbjerg Medborgerhus A/S 60.000 kroner
Gokartcenter Skærbæk, asfaltområde 100.000 kroner
Gram Efterskole, renovering 100.000 kroner
Green Forest Pipe Band, uniform til band 10.000 kroner
Gråsten Forrum, samvær og leg 35.000 kroner
Guldager Modelflyveklub, etablering af el og energirigtig varme 32.730 kroner
Gørding Idræts- og kulturcenter, nyt tag 150.000 kroner
Gånsager Forsamlingshus, Gånsagers udendørs samlingssted 145.200 kroner
Haderslev Civile Hundeførerforening (HCH), klubløft 30.000 kroner
Haderslev Familie og Firmasport, isolering af klubhus 20.500 kroner
Haderslev Garnisons museum, udvidelse og fornyelse af udstillingsmontrer 40.000 kroner
Haderslev Idræts-Forening, elektronisk tidtagning på Haderslev Atletik Stadion 100.000 kroner
Haderslev Roklub, facadeisolering 100.000 kroner
Hammelev Hallen, tilbygning af multirum 150.000 kroner
Helle Hallen, udvidelse og modernisering af motionscentret samt sammenhæng til svømmehal 200.000 kroner
Helle Rideklub, fremtidssikring & modernisering 100.000 kroner
Henne Golfklub, optimering af klubben 42.830 kroner
Henne Sogneforening, legeplads 54.875 kroner
Historisk Forening for Skærbæk og Omegn, istandsætning af lokaler 50.000 kroner
Hjordkær Lokalråd, Hjordkær Ungdomshus 50.000 kroner
Hodde Sogneforening, Rekreative steder ved Letbæk 100.000 kroner
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Hofrådens Hus S/I, nyt tag 100.000 kroner
Horne Sogneforening, grill- og bålhytte 70.000 kroner
Husets Filmklub, nyt filmfremvisningsudstyr 10.000 kroner
Hviding idrætsforening, multibane 75.000 kroner
Hviding Sognearkiv, Nye foreningslokaler 150.000 kroner
Højer Hus Forsamlingshus, renovering af toiletbygning 45.000 kroner
Højer Idrætsforening, multibane 75.000 kroner
Høm-Seem UIF, legeplads 50.034 kroner
IKJ-DK A/S, kalveboksvasker 90.000 kroner
Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening, bander til floorball 22.000 kroner
Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening, Jegerup Motionscenter 150.000 kroner
Jels Vikingespil, bronzelurer 100.000 kroner
Jerne Idrætsforening, Gymnastik, redskaber 5.000 kroner
JUIF, Jejsing gymnastik forening, køb af airtrack plus tilbehør 48.875 kroner
Kaj Lykke Spejdergruppe, energibesparelse 75.000 kroner
Kegleklubben "Alf" Gråsten, strømbesparelse 8.110 kroner
Kegnæs Friskole, Naturen ind i vores dagligdag 50.000 kroner
Kemiteknologi, medicinsk canabis, CBD til medicinsk brug 500.000 kroner
KFUM Skomagerhusgruppen, shelterlejr 8.843 kroner
KFUM spejderne Urnehovedgruppen i Bolderslev, området omkring bålhytten 60.000 kroner
Kjems drift park, Renovering til klubrum 10.000 kroner
Kultur- og Forsamlingshuset Emanuel, nyt køkken 150.000 kroner
Kultur og Idrætscenteret i Fynshav - Diamanten, Kultur og Idrætscenteret i Fynshav Diamanten 150.000 kroner
Kvong Idrætsforening, udvidelse af fitnesscenter 100.000 kroner
Kværs-Tørsbøl-Borgerforening, vipper og vippeudstyr 16.490 kroner
Landsbyforeningen Vedsted og Omegn LVO, Lys og lydanlæg til mobil scene 35.000 kroner
Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Døstrup og Mjolden Sogne, brandsikkert rum 50.000 kroner
Lords Assembly Esbjerg 35.000 kroner
LSG Gymnastik og Atletik, ny belægning 100.000 kroner
Ludwig-Andresen-Schule, bedre lys på skolen 60.000 kroner
Løgum If Fodbold, pølsebod 14.000 kroner
Løgumkloster Friskole, udskiftning af belysning til LED 40.000 kroner
Mandø Fællesråd, lagerbygning til Mandø 200.000 kroner
MB Sport og Event, legeparker, digitale klatregreb 150.000 kroner
Mc Falcons, sammenhold inde som ude 2017 20.000 kroner
Midtals Friskole, udbygning 100.000 kroner
Moltrup-Bjerning lokalhistorisk arkiv, mere Kapasitet 10.000 kroner
MOT borgerforening, legepladsudstyr 50.000 kroner
Museet Holmen, videooptagelsesudstyr 9.400 kroner
Museet på Sønderskov, energiforbedringer 40.000 kroner
Nord-Als Musikfestival forening, nødbelysning 34.042 kroner
Nordborg Tennisklub, terrassetag 25.000 kroner
Nustrup forsamlingsgaard, udskiftning af eltavler 10.000 kroner
Oksbøl og Omegns Jagtforening, toiletbygning 20.000 kroner
Oksbøl ride- og køreklub (ORKK), LED-lys 57.500 kroner
Open Air Varde, innovativ udvikling af kulturen og de frivillige 46.000 kroner
Open Air Varde, netforbindelse 28.000 kroner
Orienteringsklubben HTF, Haderslev, nye elektroniske poster og software 80.000 kroner
Outrup Sogneforening, fitness under åben himmel 17.500 kroner
Outrup Sogneforening, friluftsscene i Outrup Anlæg 61.612 kroner
Over Jerstal Borgerforening, strøm og lamper til kaffehus og aktivitetshytte 30.000 kroner
Projektgruppen bag Energien/lokalrådet i Skads Andrup, Skads Andrup Kultur og Fritidscenter - også kaldet Energien 95.000 kroner
Ravsted Fritidscenter, renovering af bassin 150.000 kroner
Ribe Boldklub, multibane ved Ribe Boldklubs baner 100.000 kroner
Ribe Golfklub, Varmeanlæg 100.000 kroner
Ribe Gymnastik Forening, Opstart af Jumping Fitness 40.000 kroner
Ribe Håndboldklub, etablering og indretning af klublokale 25.000 kroner
Ribe jagtforening, vedligeholdelse 25.000 kroner
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Ribe Mark Forsamlingshus, nyt inventar 10.000 kroner
Ribe og Omegns Biavlerforening, etablering af undervisnings- og formidlingsfaciliteter til skolebigård 100.000 kroner
Ribe Roklub, Firer-kajak 60.000 kroner
Ribe Sportsfiskerforening, shelter, borde og bænke 27.000 kroner
Ribe VikingeCenter, moderne køkkenfaciliteter bag facaden 75.000 kroner
Rideklubben Ansager (RIKA), genetablering af Rideskolen Ansage 100.000 kroner
Ringriderfesten i Sønderborg, digitalisering 100.000 kroner
Rise Skytte og Idrætsforening, inventar 25.900 kroner
Rousthøje Forsamlingshus, grøn Renovering 150.000 kroner
RSI - Rise skytte og idrætsforening, nye Body Bikes 100.000 kroner
Rurup Forsamlingshus, ny hoveddør og varmepumpe 56.000 kroner
Rødekro - Aabenraa  Modelbane Klub (Ramk), indretning af lokaler 19.750 kroner
Rødekro Udviklingsråd, aktivitetspark 150.000 kroner
S/I Spejderhytte Skovbrynet 250.000 kroner
Sdr. Hygum forsamlingshus, Udbedring af facader 90.000 kroner
SGI fitness & motion, LED-belysning 11.812 kroner
SGI fitness og motion, LED-belysning 15.750 kroner
SGI-Billard, udskiftning af billardborde 75.000 kroner
Shantykoret Capstan, nye sommerjakker 27.000 kroner
Shared Pixels (i samarbejde med Børneafdelingen på Sydvestjysk Sygehus), Virtual Reality til langtidssyge børn på børneafdelinger 162.500 kroner
Sig Billiard Klub, klublokaler 75.000 kroner
Skovlund Friskole, nye kantinemøbler 60.000 kroner
Skrydstrup Kultur og fritidscenter, bad og omklædningsfacilitet 200.000 kroner
Skærbæk Spinning, nye spinningcykler 50.000 kroner
Slogs Herreds Hus, varmepumper 80.000 kroner
SPAD (Sønderborg Pipes and Drums), kilte 50.000 kroner
Spandet forsamlingshus, varmeanlæg 100.000 kroner
Spejderne i Sig - 1. Sct. Gertrud Trop og Flok, varme i hytten 55.985 kroner
Starup Idrætsforening, digital måltavle 35.600 kroner
Starup Uif, Starup Multibane 50.000 kroner
Stenderup Idrætsforening, liv i lokalområdet 30.385 kroner
Strellev Sogneforening, Strellev Cykel- og Fritidspark 100.000 kroner
Sundeved Rideklub, forbedringsprojekter 70.000 kroner
Svenstrup Friskole, legeplads 50.000 kroner
SydalsHallen, musikanlæg 58.200 kroner
Syddansk Universitet, pneumatisk undervisningsforsøg 96.000 kroner
Sydjysk Rideklub Rødekro, ridebane 50.000 kroner
Sydvestjydsk Sportsfisker Forening, klubhus 150.000 kroner
Sydvestjysk Fugleforening, papegøjebure 25.000 kroner
Sæd-Ubjerg Lokalråd, udstyr til Sæd Bryghus 9.700 kroner
Sølsted Forsamlingshus, borde, sokkel og scenegulv 80.000 kroner
Sønderborg frivillige Brandværnsorkester, uniformer, kasketter og skjorter 36.000 kroner
Sønderborg Garden, nye uniformshatte 45.000 kroner
Sønderborg Yacht-Club SYC, renovering af klubhus 200.000 kroner
Sønderjysk Flyveklub, fornyelse af 8.33kHz radioer 20.000 kroner
Sønderjysk Malersammenslutning af 1935, skillevægge 17.030 kroner
Sønderjysk Regattaforening, Regattabanen - Haderslev Dam 150.000 kroner
Sønderjysk Skolemuseum, tilbageføring og udnyttelse af sidebygning 97.500 kroner
Sønderjysk Sportsfiskerforening, nyt loft og renovering/ny belysning i lokalet 22.000 kroner
Tiset/Arnum KFUM-Spejderne, opførelse af hal/lade til depot og værksted 100.000 kroner
Tistrup erhvervs og borgerforening/Hodde- Tistrup udviklingsplan, Tistrup Byskov 30.000 kroner
Tobakkens Kreative Værksted, laserkærer 50.000 kroner
Toftlund Modelflyveklub, flyvende energi optimering 30.964 kroner
TSF Fodbold Venner, toiletfaciliteter til Bank Parken Tønder, 150.000 kroner
Tyske Skole Sønderborg, aula 70.000 kroner
Tønder Festival Fond, transformerstation 250.000 kroner
Tønder Rideklub, belysning 60.000 kroner
Tønder Roklub, aktiv året rundt – også i vinterhalvåret 50.000 kroner
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Ulkebøl Hallen, forbedring af miljø og handicapforhold 150.000 kroner
Varde Bordtennisklub, bordtennisborde 26.730 kroner
Varde Bridgeklub, udskiftning af lysamaturer 45.708 kroner
Varde Garden, nye hvide skindstøvler 41.760 kroner
Varde IF, hovedrenovering og opgradering af vintertræningsbelysning 100.000 kroner
Vejrup håndboldforening, træningsudstyr 7.658 kroner
Vejrup Jagtforening, depotskur ved skydebane 67.000 kroner
Vester Nebel Sogneforening, bålhytte 100.000 kroner
Vesterhavsgruppen. Det Danske Spejderkorps, renovering af toiletter 14.150 kroner
Vestkystkoret Esbjerg, sanganlæg 40.000 kroner
Visby idrætsforening, Visby i bevægelse gennem spinning 30.000 kroner
Vodder Idrætscenter, renovering og energioptimering 21.000 kroner
X-Trails Haderslev, teknik og konkurrence bane 100.000 kroner
Ærø Energi- og Miljøkontor, EnergiPark Ærø - Version 2.0 160.000 kroner
Ærø Golf Klub, opradering af areal for Klubhus 17.200 kroner
Ærø Klatreklub, nye klatrevægge 33.000 kroner
Ærø Kommune, elfærge til Ærø 375.000 kroner
Ærø Søredningsforening 150.000 kroner
Ølgod Borgerforening, Byskovscentret 250.000 kroner
Ølgod flyveklub, opførelse af nyt klubhus med gæstetoilet 90.000 kroner
Øsby og Omegns beboerforening, shelters 25.000 kroner
Øster Vedsted Fællesforening, landskabsgang 55.000 kroner
Aabenraa Golfklub, lyn-shelters 16.875 kroner
Aabenraa Handicap Idrætsforening, basketkurve til kørestolsbasket 80.000 kroner
Aabenraa Idræts- og gymnastikforening, AAIG afd. gymnastik, parkourudstyr 60.000 kroner
Aabæk Efterskole, Skate/rulleskøjter bane 100.000 kroner
Aalborg University,  Esbjerg Campus 100.000 kroner
Aarø Forsamlingshus, AARØHUS, facaderenovering, energiforbedring og akustikregulering 150.000 kroner
Aarøsund Lystbådehavn, gangsti på molen 100.000 kroner
Aarøsund Medborgerhus, nyt tag 124.813 kroner
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El-færge-projektet, der også går under navnet E-ferry, er et fireårigt in-
novationsprojekt med det formål at designe, bygge og afprøve en 100 
procent el-dreven færge for passagerer, biler og lastbiler. Færgen skal 
sejle mellem Fyn og Ærø. Målet er at fremme energieffektiv, CO2-neu-
tral og forureningsfri transport på ø-ruter og i kystnære farvande.

Det er et nytænkende projekt, da der ikke før er set en el-færge, som sej-
ler så lang en distance, og det budskab skal nu formidles til andre poten-
tielle færgeruter. I Danmark er der 22 færgeruter, der potentielt kunne bli-
ve drevet med el, hvis man kigger på distancen og antallet af passagerer.

E-ferry fik i 2017 375.000 kroner i støtte fra SE Vækstpulje til national 
udbredelse af viden om projektet på Ærø. 

- El-færgen til Ærø er et glimrende eksempel på den grønne omstilling 
i Danmark, som SE, og herunder også SE Vækstpulje, ønsker at bakke 
op om. Der ligger et stort arbejde i at videreformidle, hvordan Ærø er 
lykkedes med projektet. Støtten fra SE Vækstpulje skal derfor hjælpe til 
formidling af teknologien, så den kan udbredes til andre færgelejer – 
både i og uden for Danmark, fortæller Peter Jørgensen, formand for SE 
Vækstpulje om begrundelsen for støtten.

El-færgen:
Klassens gode eksempel
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Stor interesse for Ellen
Pengene fra vækstpuljen er allerede kommet ud at arbejde, idet der er 
ansat en informationsmedarbejder, som arbejder med at dele og udarbej-
de information om projektet til alle de danske interessenter og særligt til 
ærøboerne. Cecilie Larsen, der har taget turen fra København til Ærø, er 
blevet ansat som informationsmedarbejder frem til foråret 2019.

- Min opgave er at sikre, at der bliver udarbejdet forskellige materialer 
om projektet, holde rundvisninger på færgen, sørge for at hjemmesi-
den hele tiden er opdateret med nye billeder, og så har jeg naturligvis 
kontakt til medierne. Interessen omkring el-færgen er nemlig i den grad 
boomet de seneste måneder, fortæller Cecilie Larsen.

Planen er at udvikle en form for laboratorium på Ellen, så færgen bliver 
en sejlende informationsfolder, der kan fortælle om, hvordan Ellen er 
blevet til. Projektet er ved årets begyndelse blevet udsat, så Ellen bliver 
først indsat til sejlads mellem Søby og Fynshav til august 2018.  
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Siden middelalderen har den sønderjyske Tørning Å mellem den jyske 
højderyg og Lillebælt leveret energi til beboerne på egnen. Den pro-
ducerer forsat strøm til, hvad der svarer til forbruget i 100 parcelhuse. 
Det sker på Christiansdal Vandkraftværk, der kører med sine nymodens 
turbiner fra 1911 og 1920 med ekstra power på om fredagen, hvor også 
turbinen fra 1908 i Tørning Mølle får lov til at vise, hvad den kan.

Det kræver sine frivillige at holde et næsten 100-årigt anlæg ved lige. 
Der er hele tiden brug for justeringer og reparationer på anlægget. Tør-
ring Mølle havde derfor i 2017 søgt SE Vækstpulje om midler til at reno-
vere anlægget. De blev bevilget 75.000 kroner, og de penge har allerede 
gjort nytte.

- Vi er meget glade for, at vi fik bevilget penge fra SE Vækstpulje. Det 
er jo dyrt at holde sådan et gammelt anlæg i gang, og der findes ikke 
nogle hyldevarer, vi kan købe til reservedele. Så hver gang vi har brug 
for noget, er vi nødt til at få det specialfremstillet, fortæller Bjarne Beck, 
daglig leder af Tørring Mølle.

Frivillige kræfter driver værket
Tørning Mølle har cirka 15.000 besøgende om året, og det er den selv-
ejende institution Tørring Mølle, der har overtaget driften fra Skov- og 
Naturstyrelsen. Og de er stærkt afhængige af de 18 frivillige, som hjæl-
per med at vedligeholde og drifte vandkraftanlægget. 

- En meget stor del af det arbejde, vi får lavet, bliver udført af frivillige 
maskinfolk eller el-folk, der bruger det som et hobbyprojekt. Anlægget 
har bedst af at køre så meget som muligt, og det kræver meget ved-
ligehold. Så det er ikke sidste gang, vi har søgt SE Vækstpulje, slutter 
Bjarne Beck.
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… at man på Christiansdal 
Vandkraftværk kan opleve 
og se det elværk, der tilbage 
i starten af det nittende år-
hundrede sørgede for halv- 
delen af strømforbruget til 
Haderslev by. Før den tid 
havde Christiansdal Vand-
kraftværk oplevet en 300-
årig industrihistorie med sto-
re fabriksbygninger og op til 
300 ansatte.

Vidste du? …
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Medieomtale
af SE’s vækstpuljer

Månedsudvikling
- antal omtaler

2017 har budt på mange, gode omtaler af SE’s to vækst-
puljer – både i syd og nord, og også i landsdækkende me-
dier. Få et overblik over medieomtalen på siderne her. 

Sammen med de lokale foreninger er medierne med til at 
sprede budskabet om SE’s to vækstpuljer. Det er en udvik-
ling, vi følger med i for at sikre, at mulige ansøgere har hørt 
om puljerne.

I løbet af 2017 har der været 477 omtaler af puljerne, som 
primært fordeler sig i lokale og regionale dagblade, i lokale 
ugeaviser og på webmedier. Vækstpuljerne er dog også ble-
vet nævnt i større fagblade, magasiner og landsdækkende 
dagblade i løbet af 2017. Så selvom den samlede medieom-
tale rammer samme niveau som sidste år, har flere poten-
tielle læsere, lyttere og seere – og dermed mulige ansøgere 
til puljerne – hørt om SE Vækstpulje og SE Vækstpulje Nyfors.

Langt de fleste omtaler af SE’s vækstpuljer er meget positive i 
deres vinkling. Mange historier handler om ansøgernes glæde 
over at modtage penge fra puljerne, og de giver et godt ind-
blik i, hvad SE er med til at støtte gennem de to pengepuljer.

SE’s vækstpuljer får specielt god omtale i medierne i de må-
neder, hvor nye bevillinger bliver offentliggjort, men også i 
løbet af året er der dryp af gode historier. Se fordelingen i 
tabellen herunder.

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
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Geografisk oversigt

111
OMTALER

REGION NORDJYLLAND

Læsere: 3.497.093
Annonceværdi: 676.133 kr.

38
OMTALER

LANDSDÆKKENDE

Læsere: 3.584.657
Annonceværdi: 1.141.590 kr.

327
OMTALER

REGION SYDDANMARK

Læsere: 5.762.021
Annonceværdi: 1.089.604 kr.

1
OMTALER

REGION HOVEDSTADEN

Læsere: 10.432
Annonceværdi: 1.565 kr.
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Regionale og lokale dagblade

Webkilder

Lokale ugeaviser

Fagblade og magasiner

Landsdækkende dagblade

Omtaler fordelt på 

MEDIETYPER

Uddrag af overskrifter i medierne

SE-penge skal styrke
det aktive lokalsamfund

DRONER HAR SAT FULD FART PÅ GULDAGER 
MODELFLYVEKLUB

El-penge skaber liv i landsdelen

Varmen er sikret på Sønderskov

Donation fra vækstpulje varmer 
hos købmandsgård

108 projekter har nydt 
godt af SE-donationer

Nu har Augustenborg-Spejderne 
et klimarigtigt spejderhus

Vind i sejlene for 
møllerenovering

N
y stor donation til M

andøfartøj

M
åling: A

nsøgere er godt tilfredse
m

ed fondenes vejledning

Vækstpulje støtter 
brandværnsorkester

Ungdomsskole investerer millionbeløb i kunstgræs og cykelbane
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Edison Park 1, Esbjerg N, CVR nr. 38476114

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 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

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

Bestyrelsen for SE Vækstpulje består af et medlem fra hver af SE’s 12 valgkredse, samt formand og næstformænd for bestyrelsen 
i SE a.m.b.a. Bestyrelsen tæller samlet 15 medlemmer.

Puljen kan foreløbigt uddele 15 millioner kroner årligt. Det er vedtaget, at en enkelt ansøgning højst kan modtage 15% af 
puljens kapital.

SE Vækstpulje kan søges tre gange årligt. Yderligere information om ansøgningsfrister kan findes på www.se.dk/sevækstpulje.
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