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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 vedtaget i 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 2018.
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SE Vækstpulje 
åbner døre i  
lokalsamfundet
I 2018 har SE Vækstpulje delt mere end 17 millioner kroner ud til 192 
projekter i Syd- og Sønderjylland. Pengene er i mange tilfælde med til 
at realisere projekterne med det samme – i andre tilfælde åbner den 
lokale bevilling fra SE Vækstpulje døre til andre tilskud og donationer.

På fjerde år deler SE Vækstpulje midler ud til projekter i Syd- og 
Sønderjylland. 539 ansøgninger har i løbet af 2018 fundet vej til 
puljen, og i bestyrelsen glæder vi os over den stadig store interesse for 
vækstpuljen. Det bekræfter os i, at SE Vækstpulje stadig lever op til vores 
formål om at give tilbage til det samfund, vi er en del af.

Med så mange spændende projekter og en ansøgningssum, som er 
mere end syv gange så stor som vores bevillingskapital, skal det ikke 
være nogen hemmelighed, at opgaven med at fordele pengene på  
bedst mulig vis stiller store krav. Når vi ser tilbage på året og de 192 
projekter, vi har valgt at støtte, er vi dog yderst tilfredse.

Pengene fra årets bevillinger er da også allerede i gang med at arbejde i 
det syd- og sønderjyske, hvor de tydeligvis gør en forskel. I Rødekro har 
den lokale vandskiklub fået renoveret deres hop, mens iværksættere 
i Sønderborg har skabt en el-dreven lastbil til opsamling af skrald. I 
bestyrelsen er det vores håb, at den miljøvenlige skraldebil snart kan 
trille ud på gaden, og at nye, innovative arbejdspladser skyder op i SE’s 
forsyningsområde.

Lige præcis disse to forskelligartede projekter er et godt billede på, hvad 
hele formålet med vækstpuljen er. Som det andelsselskab SE-koncernen 
er, ønsker vi at støtte projekter, som vil skabe vækst og udvikling. Her kan 
det være mindst lige så vigtigt, at det er på lokalt plan som på regionalt 
eller nationalt plan.

Hvad end bevillingen fra SE Vækstpulje er til mindre projekter, som et 
vandskihop, eller til større, innovative projekter, som en miljøvenlig 
skraldebil, hjælper pengene til med at gøre en forskel – og kan være 
afgørende for projektet eller dele af det. I flere tilfælde oplever vi også, 
at pengene fra SE Vækstpulje kan være med til at åbne dørene til andre 
bevillinger eller fonde, som skal til for at realisere projektet, og det 
glæder os naturligvis i bestyrelsen.

Kort sagt ønsker vi i SE Vækstpulje at hjælpe til dér, hvor pengene gør 
en forskel. Og vi glæder os til at følge de 192 projekter, som fik støtte fra 
puljen i 2018.

Rigtig god fornøjelse med årsrapporten for SE Vækstpulje.

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 2018.

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

Esbjerg, den 20.03.2019

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 Hans Cordius Jytte Rabæk Schmidt

 
Jens Erik Platz Henning Krabbe Per Fomsgaard Larsen

6  |  Bestyrelsespåtegning



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 
01.01.2018 - 31.12.2018, der udvi ser besluttede uddelinger på 
15.615.338 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 forretnings- 
ordenen 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 
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 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 
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 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 forretnings- 
ordenen af 23. april 2015 for SE Vækstpulje. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødven-
dig for at kunne udarbejde et projektregnskab uden væsentlig fejl- 
information, 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. 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 
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 professio nel 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 in tern 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, herun der noteoplysningerne, samt om  
projektregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder i overensstemmelse med regnskabsbestemmel- 
serne 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 
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  | 7    



2018 2017

Til rådighed primo 6.823.976 8.884.020

Bevilliget i 2018/2017 15.000.024 15.000.760

Afsat bestyrelseshonorar, diæter og kørsel -450.000 0

Til uddeling 21.374.00 23.884.780

Uddelt i årets løb -17.885.338 -19.660.804

Tilbageført 2.270.000 2.600.000

Årets uddelinger -15.615.338 -17.060.804

Til rådighed ultimo 5.758.662 6.823.976

Uddelinger Bestyrelseshonorar Administrationshonorar I alt

01.01.2018 9.875.000 288.908 127.671 10.291.579

Uddelinger netto 15.615.338 15.615.338

Afsat bestyrelseshonorar 450.000 450.000

Udbetalt i årets løb -15.381.450 -521.969 -57.227 -15.960.646

31.12.2018 10.108.888 216.939 70.444 10.396.271

Resultatopgørelse 2018
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Støttede projekter
i 2018

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 192 
projekter, der fik bevilliget støtte fra SE Vækstpulje i 2018. 

A/S Sønderjyllands Plantningsselskab, jubilæumsbog 100.000 kroner 
Adsbøl Borgerforening, multibane  75.000 kroner 
Agerbæk SF, legeredskaber til sportspladsen   80.000 kroner
Alslev Kro Ungdomsforening, legeplads og petanqebane  30.000 kroner
Alslev Sport og Kultur, faciliteter til nye foreningslokaler  100.000 kroner 
Alslevkro Forsamlingshus, renovering  100.000 kroner 
Amatørteaterforeningen Drabanterne, nye microportere  90.000 kroner
Andelsforeningen Sønderho Forsamlingshus, renovering af  vinduer  13.160 kroner
Andelsselskabet Ravsted Forsamlingsgård, energioptimering, isolering og renovering af sal  100.000 kroner
Apenrader Ruderverein, tilbygning af aktivitetsrum  100.000 kroner
AquaNamic IVS, 39642271, lagring af elektrisk energi  429.000 kroner
Balle forsamlingshus, udvikling og modernisering  70.000 kroner
Banke Electromotive ApS, fuldelektrisk køretøj til indsamling af affald  500.000 kroner
Barsøhuset, Barsøhuset  125.000 kroner
Bjerndrup Forsamlingshus, vinduer og døre  50.000 kroner
Blommeshytten, udskiftning af radiatorer  26.165 kroner
Bluemountain-MTB, cykelsimulatorer  15.000 kroner
Bramming FDF, ny kredshytte  80.000 kroner
Bramming lokalråd, lys ved skøjtesøerne  150.000 kroner
Bramming Seniorklub, Mødestedet Bramming  25.000 kroner
Bramming Skytteforening, scatt-anlæg  13.195 kroner
Bredebro Jagtforening Flugtskydning, ny bane  100.000 kroner
Broager BrandværnsOrkestre, kilte og udstyr  20.000 kroner
Brændstrup Forsamlingshus (selvejende institution), renovering af loft samt nye vinduer og ny dør  99.500 kroner
Brørup Skydebaner, modernisering af skydebane  75.000 kroner
Cirkus og Teatergruppen Fugl Føniks, vinduer og varmeregulering  100.000 kroner 
Dambåden Haderslev S/I, Projekt Haderslev Dambåd  200.000 kroner
DDS - Det Danske Spejderkorps - Gram Hvaler, bålhytte  62.469 kroner
De Ærøske Vinterbadere (DÆV), benzinhus til vinterbadehus  103.000 kroner
Den Selvejende Institution Arrild Medborgerhus, opførelse af Arrild Medborgerhus  150.000 kroner
Den selvejende institution Mejeriet, mejeri til kulturhus  100.000 kroner 
Deutscher Ruderverein Norderharde, varmepumpe  50.000 kroner
DGK Mere Sidevind, Vojens DiscGolfPark  63.208 kroner
EFI-Hallerne, kameraovervågning og wifi  30.000 kroner
Emmerlev Sogns Forsamlingshus, parkeringsplads  20.000 kroner
Esbjerg Motorsport Auto, tidstagningsudstyr  59.500 kroner
Esbjerg Taekwondo Klub, nye kampveste  25.905 kroner
Esbjerg Vandski Klub, etablering af faciliteter  150.000 kroner 
Fanø Boldklub, tribune på Nordby Stadion  100.000 kroner 
Fanø MTB, fremme af mountainbikecykling  25.544 kroner 
Farup Ungdomsklub, nye møbler og udstyr  15.450 kroner 
FDF Darum, renovering af hytte  100.000 kroner 
FDF Esbjerg7 Kvaglund, varmepumper  33.400 kroner 
FDF Spandet/Roager, varmesystem  40.000 kroner 
Felstedhallen, LED-belysning  60.000 kroner 
Fodboldafdelingen Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening, nyt lysanlæg  55.640 kroner
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FOF Esbjerg, livskvalitet for ensomme ældre  100.000 kroner 
Foreningen BARRAX, skatepark   100.000 kroner
Foreningen Københoved Forsamlingshus, nye stole og renovering af døre og vinduer  57.819 kroner
Foreningen Ribe Madstation F.M.B.A., fødevare- og kulturmekka  500.000 kroner
Foreningen Veteranbanen Haderslev-Vojens, kulturhistorie  200.000 kroner
Foreningen Vittrup Baun, nyt udsigtstårn  150.000 kroner
Foreningen, Kegnæs i Udvikling, naturpladsen Kegnæs  117.000 kroner
Fredensberg Ridecenter, ridehal  50.000 kroner
Fælleshuset i Lønborg/Vostrup, aktivitetssal  150.000 kroner
Gadbjerg Lokalråd, multibane  150.000 kroner
Genner Hallen, tilbygning med depot- og multirum  150.000 kroner
Gram Fritidscenter, motorikcenter  100.000 kroner
Granly Grundejerforening, legeplads  16.500 kroner
Grimstrup Fitness, fitnesscenter  150.000 kroner
Gråsten Badmintonklub, indretning og renovering  100.000 kroner
Graasten Roklub, coastal-robåde  25.000 kroner
Gråsten sejlklub juniorafdeling, opgradering af joller  42.046 kroner
Guldager Rideklub, LED-belysning  50.000 kroner
Gyttegård Golf Klub, LED-belysning  20.000 kroner
Gårde Borger- og Beboerforening, modernisering af multihus  47.465 kroner
Haderslev Golfklub, nyt tag  100.000 kroner
Haderslev Idræts-Forening, atletikudstyr  20.675 kroner
Haderslev Motorsport, dommertårn  88.000 kroner
Haderslev Søsportscenter, skridsikre dørkplader  20.697 kroner
Hammelev Spejder DDS, friluftsliv  28.000 kroner
Helle Skytteforening, markeringsanlæg og kuglefang  100.000 kroner
Hjemsted - Danernes Verden, installering af teknisk inventar  51.000 kroner
Hjerndrup Sognegård, Nyt liv i lokalsamfundet  40.000 kroner
Hodde-Tistrup Hallen, borgeradgangssystem  45.000 kroner
Hoptrup Marstrup Idrætsforening, indkøb og indretning af en lukket trailer  25.000 kroner
Hostrup Forsamlingshus, byforskønnelse  50.000 kroner
Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, IT-udstyr  11.833 kroner
Høm-Seem UIF, renovering af klubhus  55.000 kroner
Jels IF - Gymnastik, Air Track måtte  63.395 kroner
Jydske Landsoldater, Bøffelkobbelhuset  100.000 kroner
Kaj Lykke golfklub, indoorfaciliteter til juniorafdelingen  50.000 kroner
Kajakklubben Sydvest, nyt kajakhus  87.945 kroner
Kegnæs Friskole, bæredygtig Friskole  50.000 kroner
KFUM Spejderne - Skodborg Gruppe, nyt tag  10.000 kroner
KFUM spejderne Bedsted LØ, energirenovering  42.000 kroner
Klosterparkens Vennekreds, pavillion   10.000 kroner
Kollund Roklub, robåde  100.000 kroner
Kongeådal Sportsforening, Aktivitetsgården i Kongeådalen  150.000 kroner
Kongeårideklub, reetablering af udendørsbaner  50.000 kroner
Kraftcenter Dybbøl, hytte til spejderne i Dybbøl  100.000 kroner
Krogager Jagtforening, tilbygning  50.000 kroner
Kultur i Syd, Mølleparken Sønderborg  250.000 kroner
Kulturelt samråd i Glejbjerg, opbevaringsrum  80.000 kroner
Kvong Gamle Skole, nyt gul i gymnastiksal  50.000 kroner
Kværs Tørsbøl Borgerforening, svævebane  10.000 kroner
Kværs Tørsbøl Gymnastik foreningen, inventar til spring og rytme gymnastik  50.000 kroner
Ladelund Efterskole, Projekt "Gadeidræt"  75.000 kroner
Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening, spinningsfaciliteter  20.000 kroner
Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved, fitness- og legeområde   100.000 kroner
Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved, Kolland Naturunivers  100.000 kroner
Lokalhistorisk Forening for Vojens-området, nye møbler  75.000 kroner
Loklahistorisk forening For Jegerup Sogn, renovering af transformatortårn  10.000 kroner
Lydersholm forsamlingshus, legeplads  50.000 kroner 
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Løjt Forsamlings- og Kulturhus, indvendig fornyelse  75.000 kroner
Løjt Lands vinterbadere  (LLVB), sauna og omklædningsfaciliteter  60.000 kroner
Marstal kajakklub, maritimt fælleshus  150.000 kroner
Marstal Marineforening, miljøskærm  74.000 kroner
Marstal Sejlklub (ungdomsafdeling), videreudvikling af ungdomsafdelingen  70.000 kroner
MTB RIBE, mountainbikerute  69.273 kroner
Museum Sønderjylland, nyt ankomstområde  54.000 kroner
Naldtanglejren v/ Foreningen De Danske Børneinstitutioner, børnenes fristed  200.000 kroner
Nord-Als Idrætscenter, opgradering og udbydning af centeret  250.000 kroner
Nordenskov Ungdoms- og IdrætsForening - NUIF, elitevolley  46.000 kroner
Nr. Hostrup Forsamlingshus, nyt gulv  80.000 kroner
Nustrup Hallen, lydanlæg  52.500 kroner
Nybyggervængets Grundejerforening, udbygning af legeplads  40.000 kroner
Nydamselskabet, formidlingsbygning  250.000 kroner
Realen - Fanø Kulturhjerte, ventilation  150.000 kroner
ReliBond ApS, banebrydende teknologi til elmarkedet  498.428 kroner
Ribe Digelag, handicapudgang  200.000 kroner
Ribe Ju-Jutsu, indretning og nyt udstyr  108.000 kroner
Ribe Sejlklub, maritime faciliteter  250.000 kroner
Rideklubben Hammelev og omegn, rytterstue  45.000 kroner
Rousthøje & Roust Beboreforening, legeplads  50.000 kroner
Rødding Centret, Liv i Rødding  250.000 kroner
Rødding Gymnastikforening, springgrave og stortrampoliner  100.000 kroner
Rødekro Vandskiklub, renovering af hop  55.000 kroner 
S/I Kulturhuset SKOLEN Sdr. Vium, fælles sociale rammer  150.000 kroner
SaunaMobil IVS (understiftelse), Saunamobil  100.000 kroner
Sebbelev Beboerforening, grillhytte  15.000 kroner
SG 25, Ungdoms- og kulturhus Slotsgade 25  115.566 kroner
SGI fitness og motion, Indoor Cycling  75.000 kroner
Sig Vækst, SigNaturpark  250.000 kroner
Sig/Thorstrup Sognearkiv, renovering af lokaler  50.000 kroner
Skads Andrup Spinning, spinningcykler  35.000 kroner
Skibelundmodelflyveclub, container til opbevaring  25.000 kroner
Skjoldbjerg-Almstok Kulturhus, udskiftning og renovering af vinder og døre  153.943 kroner
Skovby forsamlingshus, gulv og ændring af nedsivningsbrønd  25.000 kroner
Skovlund Sogns Borgerforening, legeplads  50.000 kroner
Skærbæk og Omegns Rideklub, ny barriere  75.000 kroner
Sottrupskov Landsbylaug, havkajakroning  45.544 kroner
Spejderhuset i Agerskov, bålhytte  50.000 kroner
Starup - Tofterups borgerforening, Natur-Oasen  100.000 kroner
Stenderup Forsamlingshus, renovering af gulv  75.000 kroner
Støtteforening for Asserballe Private Børnehus, aktivitets- og kulturhus  100.000 kroner
Støtteforeningen for Jejsing Børneunivers, bålhytte  75.000 kroner
Støtteforeningen for Kværs Idrætsfriskole, gyngestativ  18.900 kroner
Støtteklubben for Tinglev Rideklub, ombygning af stald  100.000 kroner
Sundeved Efterskole, ventilering i undervisningslokaler  100.000 kroner
Sydvestjyske Museer, formidlingszone om hekse og historie  350.000 kroner
Sædding Fovrfeld Lokalråd, historisk sti  65.000 kroner
Sønderborg Garden, udvikling af unge talenter  48.917 kroner 
Sønderborg Gospel Choir, nyt lydudstyr  27.620 kroner
Sønderborg Roklub, udbygning- og energioptimering af hovedbygning  250.000 kroner
Sønderho Havn Støtteforening m.fl., VAND  250.000 kroner
Sønderjyllands Golfklub, renovering af omklædningsrum  100.000 kroner
Sønderris Sportsklub, udetræning  50.000 kroner
Tarm Billardklub 2000, 2 nye billiardborde  80.000 kroner
Tarp Indoor Cycling Club, nye spinningscykler  75.000 kroner
Terp Spejdercenter, KFUM-Spejderne Kongeå og Ho Bugt distrikter, energioptimering  62.375 kroner
Tirslund Forsamlingshus, renovering af køkken  38.434 kroner 
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Tistrup Erhvervs- og Borgerforening, samlingsstedet LæringsGryden  50.000 kroner
Tjæreborg Fritidscenter, belysning på parkeringsplads  50.000 kroner
Tjæreborg Idrætsforening, nyt belysningsanlæg  125.000 kroner
Toftlund Borgerråd, skovlegeplads og bålhytte  25.000 kroner
Toftlund og Omegns Skytteforening, udendørs skydebaner  100.000 kroner
Tønder Festival, udvikling og klimasikring af campingområde  216.844 kroner
Tønder Golfklub, tilbygning til klubhus  125.000 kroner
Tønder Handelsskoles Venner, multibane med crossfitområde  100.000 kroner
Tønder Rideklub af 1986, udendørs ridebane  100.000 kroner
Tønder Seminariums Volleyballklub-75, beachvolleyanlæg  100.000 kroner
Tønderegnens 4H, agilitybaner  21.000 kroner
Understøttelsesfonden for værdige trængende i Haderslev af 24. februar 1870, ny bro  25.000 kroner
VADEHAVSCENTRET, bådhus  200.000 kroner
Varde Fægteklub, videreudvikling af klubben  20.000 kroner
Varnæs Bovrup Idrætsforening Havkajakafdeling, bålhytte samt toilet- og omklædningsfaciliteter  100.000 kroner
Vejrup Endrup Fritidscenter, nyt tag  100.000 kroner
Vejrup Sognearkiv, optimering af pc-udstyr  25.000 kroner
Vestjysk Modelbådsklub, 3D printer  15.798 kroner
Vilstrup Forsamlingshus, nyt varmepumpeanlæg  150.000 kroner
VinterbaderneFanø, faciliteter til vinterbadning   50.000 kroner
Vorbasse Lokalråd, Aktivitetsaksen  150.000 kroner
X-Trails Haderslev, Projekt Marken  100.000 kroner
Ærø Jazzfestival, ny scenebelysning  23.000 kroner
Ærø Rideklub, renovering  100.000 kroner
Øster Højst Ungdoms og Itrætsforening, dobbelt-minitrampolin  43.000 kroner
Østerby Landsbyforening, landsbypladsen  55.795 kroner
Aabenraa Byhistoriske Forening, færdiggørelse af "Aabenraa Søndre Kanonbatteri"  100.000 kroner
Aabenraa Rideklub, LED-belysning  76.890 kroner
Aabæk Efterskole, hestestald til aftenklub  100.000 kroner
Årre Borgerforening, Byens Rum  100.000 kroner
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EL-DREVEN
SKRALDEBIL SKAL HJÆLPE
KOMMUNER – OG MILJØET

Tilbage i 2010 startede det daværende firma Banke Accessory Drives 
op. Dengang leverede firmaet såkaldte E-PTO (electric power take-
off) apparater til skraldebiler, som gjorde det muligt at drive alle 
arbejdsfunktionerne på batteri. Brændstoffet til bilerne var dog 
fortsat diesel. Esbjerg var blandt de første byer, som valgte at anvende 
skraldebiler med E-PTO, og SE var her at finde blandt en række af 
partnerskaber til projektet.

Senere er flere af Danmarks kommuner begyndt at efterspørge køre-
tøjer, som skal være 100 % el-drevne. Efterspørgslen fik i 2016 igangsat 
Banke Accessory Drives’ nye projekt: En fuldstændig miljøvenlig lastbil 
til opsamling af skrald. Til at løfte opgaven blev det nye selskab, Banke 
Electromotive ApS, stiftet.

”Det var naturligt for os at søge SE Vækstpulje på grund af vores 
tidligere samarbejde med SE. De 500.000 kroner, vi fik fra puljen, har 
været en rigtig flot håndsrækning i et stort projekt som vores, hvor 
der er investeret mange millioner,” fortæller Rasmus Banke, som er 
Managing Director i Banke Electromotive ApS.

Fra prototype til tilbud
Skraldebilen har fået navnet eRCV, som står for electric Refuse 
Collection Vehicle. Fordelene ved det innovative design er flere. Udover 
at den ingen CO2 vil udlede, har den også et lavt støjniveau samt er 
indrettet som en ergonomisk arbejdsplads for skraldemændene.  
Første skridt på vejen var at lave en prototype. Herefter var det 
afgørende for virksomheden, at de kunne give kommunen et konkret 
tilbud. Netop hér gjorde pengene fra SE Vækstpulje en forskel:

”Bevillingen har gjort os i stand til at komme fra en prototype til 
at kunne give et rigtigt tilbud til en kommune. I Rødovre har de 
efterspurgt ni lastbiler. Den opgave har nu været mulig for os at byde 
ind på,” forklarer Rasmus Banke, som også ser lyst på fremtidsudsigterne 
for iværksættervirksomheden: ”Vinder vi opgaven, giver det en 
omsætning på ikke mindre end 50 millioner kroner.”
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Den dyre batteriteknologi, der bliver 
brugt til den el-drevne skraldebil, bli-
ver bygget i Danmark, hvorefter delene 
bliver sat sammen med stål i Ukraine. 
På sigt skal hele produktionen foregå i 
Sønderborg.

Vækst i 
Syddanmark
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UNGE
TALENTER
HOPPER IND PÅ 
PODIEPLADSERNE

Rødekro Vandskiklub har eksisteret siden 1989, og er den eneste aktive 
vandskiklub i Sønderjylland. Her er plads til både unge og ældre med 
interesse for sporten. Til dem, som dyrker vandski for hyggens skyld, og 
til dem, som dyrker det på eliteplan. Tre af de i alt 30 medlemmer er 
at finde på det danske ungdomslandshold. Derudover er forholdene på 
vandet ved Mjøls i Rødekro så gode, at klubben har været vært for både 
de danske og nordiske mesterskaber.

Det er derfor også vigtigt for klubben med gode faciliteter for 
medlemmer såvel som for gæster. Klubbens hop blev dog ødelagt af 
stormene i vinterhalvåret 2017. Da klubben oplevede udfordringer med 
at finansiere renoveringen af hoppet, valgte de at søge om tilskud hos 
SE Vækstpulje. Ud af de samlede renoveringsomkostninger på 70.000 
kroner støttede SE Vækstpulje med 55.000 kroner.

”Vi er utroligt glade og taknemmelige for hjælpen, som har været 
afgørende for, at vi kunne bruge hoppet igen. Det havde ikke 
været muligt uden bevillingen. Og da vi har medlemmer, som er 
på ungdomslandsholdet, er det selvfølgelig vigtigt for os, at vores 
faciliteter virker,” siger Gert Abrahamsen, bestyrelsesmedlem i Rødekro 
Vandskiklub.

Ny dansk rekord og uofficiel verdensrekord
Efter hoppet er blevet renoveret, har det været muligt for de unge 
medlemmer at hoppe længere end før. Til de Nordiske Mesterskaber 
indtog de alle podiepladserne, til de Danske Mesterskaber hev 
klubben titlen som Danmarks bedste klub hjem og til German Open 
fik 10-årige Maise Meldgaard Jakobsen sat ny dansk rekord og uofficiel 
verdensrekord. Resultaterne fra hvert stævne bliver registreret på 
verdensranglisten, og podiepladserne har derfor stor betydning:

”For os er det vigtigt at deltage i stævner, som fremmer vandskisporten. 
Vi synes jo selv, det er en fed sport, da det giver et adrenalinkick, når 
du drøner afsted bag båden. Og så er det en sport, du altid kan blive 
bedre til,” forklarer Gert Abrahamsen.

10-årige Maise Meldgaard Jakobsens for- 
ventninger var høje til German Open, da 
hun allerede inden mesterskaberne lå som 
nummer 1 på den europæiske rangliste i 
hop i U10 for piger. Alligevel formåede hun 
at overraske, da hun, med et hop på 15,2 
meter, igen satte ny dansk rekord – og nu 
også uofficiel verdensrekord. Det betød, 
at hun blev samlet vinder af konkurrencen  
og fik en check på 1.200 euro.
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MEDIE-
OMTALE
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. 

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.

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.

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

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.
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Månedsudvikling - antal omtaler

Geografisk oversigt
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112
OMTALER

REGION NORDJYLLAND

Læsere: 3.101.995
Annonceværdi: 556.789 kr.

27
OMTALER

LANDSDÆKKENDE

Læsere: 332.979
Annonceværdi: 84.527 kr.

325

2

OMTALER

OMTALER

REGION SYDDANMARK

REGION MIDTJYLLAND

Læsere: 9.577.191
Annonceværdi: 1.759.373 kr.

Læsere: 40.863
Annonceværdi: 9.400 kr.

Medieomtale af SE's Væktpuljer  | 21    



Lokale ugeaviser

Webkilder

Regionale og lokale dagblade

Landsdækkende dagblade

Omtaler fordelt på 

MEDIETYPER

Uddrag af overskrifter i medierne

Lysfest i Bramming: SE Vækstpulje 
donerer 150.000 kroner
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Stor donation fra
SE Vækstpulje til 
hekseformidling

Kajakroere jubler over 
tilskud på 100.000 kroner

641.000 kroner til 
foreningerne fra 
SE’s Vækstpulje

Aabenraa Rideklub så lyset 

Millionbeløb er nu på 
plads til medborgerhus

Kollund-borgere skal dyrke 
fitness på stranden

Æ
røske vinterbadere starter vinterbadesæ

son 
m

ed tro på sauna og nye om
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dningsrum

Slut med splinter i måsen Vækstpulje støtter brandværnsorkester 
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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 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.

SE Vækstpulje 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.


