
1NorlysVækstpulje Årsrapport 2020    Indholdstema

ÅRSRAPPORT 2020



2 Norlys Vækstpulje Årsrapport 2020    Kolofon og forord 3NorlysVækstpulje Årsrapport 2020    Indholdsfortegnelse

Årsrapport for Norlys Vækstpulje 2020 
Tietgensvej 4 
8600 Silkeborg 
CVR-nr.: 26382645 

Udgiver: 
Norlys a.m.b.a. 

Norlys Vækstpulje 
giver værdi tilbage 
til andelshaverne 

Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fælles-
skab og en grøn og digital samfundsudvikling. Vækstpuljen uddeler et beløb 
hvert år – primært til gode initiativer, der gør en forskel for vores 700.000 
andelshavere i ejergeografien, der rækker fra lokalområderne i det nordjyske 
over det midtjyske og ned til det syd- og sønderjyske. 

Innovative projekter uden for ejergeografien, der understøtter grøn omstilling 
og/eller øget digitalisering, er også velkomne til at søge støtte fra Norlys 
Vækstpulje. Særligt projekter, der har potentiale til at skabe nye arbejds-
pladser, eller på anden vis kan skabe værdi for store dele af befolkningen og 
samfundet, vil komme i betragtning. 
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SE og Eniig er fusioneret og er nu 
Norlys – landets største energi- og telekoncern, 

som i 2020 lancerede Norlys Vækstpulje. 

Godt fra start i 
Norlys Vækstpulje 

Billedet her er fra Elfærgen
Ellen og var en del af materialet, 
der blev anvendt i Vækstpuljens 

lanceringskampagne 2020.
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industridrone, og Dansk Miljørådgivning har fået 
midler til et “klima-nudging”-projekt. 

I Nord har Energimuseet ved Bjerringbro fået penge 
til et Power-to-X-formidlingsforløb, og Aalborg 
Universitet til et eksperimentarium, der skal skabe 
interesse for de såkaldte STEM-fag, som er Science, 
Technologi, Engineering og Mathematics. 
I Midt har et lokalt initiativ fået støtte til et kollektivt 
solcelleanlæg og Hjejleflåden til bæredygtig omstil-
ling af M/S Tranen. 

Og i Syd har projektet GreenCup modtaget midler 
til en bæredygtig opvaskeløsning til større arran-
gementer, mens Jels Planetarium har fået støtte til 
at genindføre undervisningsmæssige aktiviteter om 
astronomiske og naturfaglige fag. 

Det er alt lige fra de helt små lokale initiativer i 
foreninger og sportsklubber og lignende til store og 
innovative projekter og bæredygtige tiltag, der har 
fået bevilget midler fra Norlys Vækstpulje. 

Du kan læse mere om ovenstående spændende 
projekter i årsrapporten her. 

Vi glæder os meget til at følge projekterne, som du 
kan læse mere om på de følgende sider. Og vi ser 

frem til at være med til at gøre endnu flere gode 
idéer og initiativer til virkelighed gennem Norlys 
Vækstpulje i 2021 og fremover. 

Rigtig god fornøjelse med årsrapporten for Norlys 
Vækstpulje 2020. 

På vegne af de fire bestyrelser i Norlys Vækstpulje 

Lene Schilling Muldtofte,
formand for Norlys Vækstpulje Nord 
Jens Jørn Justesen,
næstformand i Norlys Vækstpulje Nord 

Per Michaelis Holm, 
formand i Norlys Vækstpulje Midt 
Louise Langbak Hansen,
næstformand i Norlys Vækstpulje Midt 

Peter Jørgensen, 
formand i Norlys Vækstpulje Syd 
Torben Skødt, 
næstformand i Norlys Vækstpulje Syd 

Karsten Frederiksen, 
formand i Norlys Vækstpulje Nyfors 
Allan Bach, 
næstformand i Norlys Vækstpulje Nyfors 

En del af fusionsaftalen var, at der skulle oprettes 
en Norlys Vækstpulje. Repræsentantskabet i Norlys 
godkendte i foråret 2020 rammerne for puljen, 
der med forventeligt op til 50 mio. kr. om året skal 
støtte gode lokale initiativer, som kommer vores 
godt 700.000 nord-, midt-, syd- og sønderjyske 
andelshavere til gode. 

I juni gennemførte vi valg til bestyrelserne i Norlys 
Vækstpulje Midt og Nord, mens bestyrelsesmed-
lemmerne til Norlys Vækstpulje Syd og Nyfors blev 
valgt i foråret 2019 inden fusionen. Vi var samlet til 
introduktionsmøde i de fire bestyrelser for første 
gang i september, hvor vi konstituerede os med 
formandskaber i de tre af bestyrelserne, mens Ny-
fors-puljen havde gennemført konstituering i 2019. 

Efter sommerferien tog vi hul på markedsføringen 
af Norlys Vækstpulje med det formål at gøre 
andelshaverne opmærksomme på, at de nu kunne 
søge støtte til gode projekter og initiativer inden for 
vækstpuljens formål. 

Vi åbnede for ansøgninger den 31. august, og den 
første ansøgningsfrist var den 15. oktober. Vi modtog 
i alt 1.001 ansøgninger og kan dermed konstatere, at 
det lykkedes os at komme bredt ud med budskabet 
om Norlys Vækstpulje gennem markedsføringen og 
presseindsatsen.  

Vi modtog mange spændende ansøgninger og valg-
te fra bestyrelsernes side at støtte 250 rigtig gode 
projekter, som passer ind i vækstpuljens formål og 
som samlet set modtog 18,6 mio. kr. Der var blandt 
andet flere innovative projekter, som også peger ind 
i den grønne omstilling og digitaliseringen. Og der-
udover var der mange små og store projekter, som 
bidrager til fællesskabet i lokalområderne. Vi glæder 
os over at kunne bakke op om de gode initiativer. 

I Nyfors-området har blandt andet iværksætter-
virksomheden Airflight fået støtte til udvikling af en 

Forord fra
formandsskaberne
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DE 4 BESTYRELSER

Bestyrelserne i Norlys Vækstpulje har dags dato
behandlet og godkendt regnskabet for Norlys Vækst-
pulje for 2020. Det er bestyrelsernes opfattelse, at alle 
uddelinger er sket i overensstemmelse med formålet, 
og at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse 

med forretningsordenen. 

Silkeborg, den 16. marts 2021. 

Bestyrelsespåtegninger
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Norlys Vækstpulje Nord Norlys Vækstpulje Midt

Formand Lene Schilling Muldtofte

9000 Aalborg

lmuldtofte@gmail.com

Næstformand Jens Jørn Justesen

7870 Roslev

jjjustesen@gmail.com

Christen Dam Larsen

7490 Aulum

christendl@icloud.com

Ove Hust

9200 Aalborg SV

ovehust@gmail.com

Poul Erik Jensen

9620 Aalestrup

pej1947@gmail.com

Thomas Hust

9400 Nørresundby

thomasejlskov@gmail.com

Thomas Quorning Poulsen

9400 Nørresundby

thomas.qp@hotmail.com

Tom Thygesen

9560 Hadsund

smedemester@email.dk

Formand Per Michaelis Holm

6740 Bramming

permholm@stofanet.dk

Næstformand Louise Langbak Hansen

8600 Silkeborg

louise.langbak@gmail.com

Hanne Bæk Olsen

8600 Silkeborg

mejsijuli@gmail.com

Liza Skov Olander

6800 Varde

lizaskov@gmail.com

Mona Hedegaard

7400 Herning

monahedegaard@live.dk

Per Kristensen

8740 Brædstrup

p.kristensen@outlook.com

Søren Hvidberg

6870 Ølgod

hvidbergs@gmail.com

Christian Lagoni

8870 Langå

christian@lagoni.net
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Norlys Vækstpulje Syd Norlys Vækstpulje Nyfors

Formand Karsten Frederiksen 

9700 Brønderslev

 karstenfrederiksen@outlook.com

Næstformand Allan Bach

9690 Fjerritslev

hjortdalgaard@icloud.com

Jan Hartmann Hansen 

9700 Brønderslev

janhartmann10@hotmail.com

Jens Gamst Boelskifte

9490 Pandrup

jens@tub-ex.com

Keld Ahlmann

9440 Aabybro

bkahlmann@outlook.dk

Knud Erik Bertelsen 

9480 Løkken

kebertelsen@yahoo.dk

Kurt Bering

9740 Jerslev

kurtbering@jerslev.net

Kurt Guldhammer

9460 Brovst

kurtguldhammer@gmail.com

Martin Kristian Valbirk 

9490 Pandrup

m@valbirk.com

Formand Peter Jørgensen 

6400 Sønderborg

pj@nm.dk

Næstformand Torben Skødt

6500 Vojens

torben@skodt.dk

Bente B. Langeberg 

6100 Haderslev

bblangeberg@gmail.com

Freddy Christensen

6720 Fanø

christensen1701@gmail.com

Jytte Rabæk Schmidt

6500 Vojens

jytte@mvrconsult.dk

Anton Schulz

6240 Løgumkloster

schulz@asconbs.com.

Nina Frederiksen 

6400 Sønderborg

nbblomst8@gmail.com

Susanne Nielsen

6760 Ribe

info@lastbilcenter.dk
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Til bestyrelsen i Norlys Vækstpulje og Norlys a.m.b.a.  

Konklusion  
Vi har revideret projektregnskabet for Norlys Vækstpulje for 
perioden 01.01.2020 - 31.12.2020, der udviser besluttede 
uddelinger på 29.828.425 kr. Det er vores opfattelse, at 
projektregnskabet for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020 i alle 
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 
med regnskabsbestemmelserne i forretningsordenen af 30. 
april 2020 for Norlys Vækstpulje.  

Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter-
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder 
og krav er nærmere beskrevet i revisorerklæringens afsnit 
”Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet”. 
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom 
vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 
disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion.  

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabs-
praksis samt begrænsning i distribution og anvendelse  
Vi henleder opmærksomheden på, at projektregnskabet har 
som særligt formål at overholde regnskabsbestemmelserne 
i forretningsordenen af 30. april 2020 for Norlys Vækstpulje. 
Som følge heraf kan projektregnskabet være uegnet til 
andet formål. Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for 
bestyrelsen i Norlys Vækstpulje og Norlys a.m.b.a og bør ikke 
udleveres til eller anvendes af andre parter end bestyrelsen i 
Norlys Vækstpulje og Norlys a.m.b.a. Vores konklusion er ikke 
modificeret som følge af disse forhold.  

Ledelsens ansvar for projektregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et projektregn-
skab i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne 
i forretningsordenerne godkendt af repræsentantskabet i 
Norlys a.m.b.a. den 30. april 2020 for henholdsvis Norlys 
Vækstpulje og Norlys Vækstpulje Nyfors. Ledelsen har end-
videre 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 pro-
jektregnskabet 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 

når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed 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 revi-
sionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at op-
dage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol. 

• 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 passen-
de, 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 noteoplysninger-
ne, samt om projektregnskabet afspejler de underliggen-
de transaktioner og begivenheder i overensstemmelse 
med regnskabsbestemmelserne i forretningsordenen af 
30. april 2020 for Norlys Vækstpulje.  

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang 
og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen.

Esbjerg, den 16.03.2021  

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 

Jørn Jepsen   Peter Mølkjær
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24824   MNE-nr. 24821

Den uafhængige revisors erklæring 
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RESULTATOPGØRELSER 2020
SE Vækstpulje

Beløb der endnu ikke er udbetalt:

2019

I altBestyrelses-
honorar

2020

Administrations-
honorarUddelinger

Til rådighed primo         6.335.954         5.758.662 

   

Bevilget i 2018 / 2019       15.000.000 

Afsat bestyrelseshonorar, diæter og kørsel           -450.000 

Til uddeling    6.335.954       20.308.662 

   

Bevilget i årets løb      -5.478.209      -15.795.708 

Tilbageført         1.500.000         1.823.000 

Overført til Vækstpulje Midt + Syd -2.357.745

Årets uddelinger      -6.335.954      -13.972.708 

   

Til rådighed ultimo     -         6.335.954 

01.01.2020 8.745.000 82.100 17.435 8.844.535

Bevillinger netto 3.978.209   3.978.209

Afsat bestyrelseshonorar    0

Udbetalt i årets løb -9.266.709 -145.984 -55.521 -9.468.214

31.12.2020 3.496.500 -63.884 -38.086 3.354.530
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Norlys Vækstpulje MidtNorlys Vækstpulje Nyfors

Beløb der endnu ikke er udbetalt:Beløb der endnu ikke er udbetalt:

2019

2019

I altI alt Bestyrelses-
honorar

Bestyrelses-
honorar

2020

2020

Administrations-
honorar

Administrations-
honorar UddelingerUddelinger

Til rådighed primo         - 

  

Bevilget 2020/2021     10.818.363 

Afsat bestyrelseshonorar, diæter og kørsel        -243.735 

Afsat administrationshonorar        -477.281 

Fra SE Vækstpulje:  

Egenkapital pr. 31.10.2020          557.324 

Tilbageførte projekter efter 31.10.2020          150.000 

Til uddeling    10.804.671

  

Andel af landsdækkende bevillinger -37.705

Tilbageførte landsdækkende bevillinger -

Bevilget i årets løb      -5.340.299

Tilbageført          

Årets uddelinger      -5.378.004 

  

Til rådighed ultimo 5.426.667

Til rådighed primo     76.793.004     85.149.408 

   

Bevilget 2020/2021       2.149.964  

Afsat bestyrelseshonorar, diæter og kørsel          -94.851         -750.000 

Til uddeling     78.848.117     84.399.408 

   

Andel af landsdækkende bevillinger            -7.493  

Tilbageførte landsdækkende bevillinger                   -    

Beviliget i årets løb     -9.662.345      -8.656.404 

Tilbageført       1.016.130       1.050.000 

Årets uddelinger     -8.653.708      -7.606.404 

 

Til rådighed ultimo     70.194.409 76.793.004

01.01.2020 0 0 0 0

Bevillinger netto 5.378.004   5.378.004

Afsat administrationshonorar                 243.735 477.281 721.015

Udbetalt i årets løb -648.454 -110.168 -369.338 -1.127.959

31.12.2020 4.729.550 133.567 107.943 4.971.060

01.01.2020 3.919.777 778.947 66.853 4.765.577

Bevillinger netto 8.653.708   8.653.708

Afsat administrationshonorar   94.851 94.851

Udbetalt i årets løb -6.761.078 -254.348 -98.594 -7.114.020

31.12.2020 5.812.407 524.599 63.110 6.400.116
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Norlys Vækstpulje SydNorlys Vækstpulje Nord

2019

2019

2020

2020
Til rådighed primo         - 

  

Bevilget 2020/2021       9.089.577 

Afsat bestyrelseshonorar, diæter og kørsel        -268.737 

Afsat administrationshonorar        -401.011 

Fra SE Vækstpulje:

Egenkapital pr. 31.10.2020       1.300.422 

Tilbageførte projekter efter 31.10.2020          350.000 

Til uddeling     10.070.251 

  

Andel af landsdækkende bevillinger          -31.680 

Tilbageførte landsdækkende bevillinger                   -   

Bevilget i årets løb     -4.877.479 

Tilbageført  

Årets uddelinger     -4.909.159 

  

Til rådighed ultimo       5.161.092 

Til rådighed primo         - 

  

Bevilget 2020/2021     11.942.097 

Afsat bestyrelseshonorar, diæter og kørsel        -237.067 

Afsat administrationshonorar        -526.857 

Til uddeling     11.178.173 

  

Andel af landsdækkende bevillinger          -41.622 

Tilbageførte landsdækkende bevillinger                   -   

Bevilget i årets løb -4.344.100

Tilbageført

Årets uddelinger     -4.385.722 

  

Til rådighed ultimo       6.792.451 

Beløb der endnu ikke er udbetalt:Beløb der endnu ikke er udbetalt:

I altI alt Bestyrelses-
honorar

Bestyrelses-
honorar

Administrations-
honorar

Administrations-
honorar UddelingerUddelinger

01.01.2020 0 0 0 0

Bevillinger netto 4.909.159   4.909.159

Afsat administrationshonorar  268.737 401.011 669.747

Udbetalt i årets løb -1.090.692 -143.808 -311.481 -1.545.980

31.12.2020 3.818.467 124.929 89.530 4.032.926

01.01.2020 0 0 0 0

Bevillinger netto 4.385.722   4.385.722

Afsat administrationshonorar                 237.067 526.857 763.924

Udbetalt i årets løb -849.149 -109.237 -404.384 -1.362.770

31.12.2020 3.536.573 127.829 122.473 3.786.875
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CASES

Norlys Vækstpulje Nyfors

I Brønderslev har Norlys Vækstpulje Nyfors 
bevilget 200.000 kr. til iværksættervirksomheden

Airflight til udvikling af en industridrone, 
der kan løfte op til 120 kg.  

Iværksætterstøtte til
udvikling af industridrone  

Erhvervslivet har vist stor interesse for droner, 
der kan løfte tungt, og iværksættervirksomheden 
Airflight har kastet sig over udfordringen med støtte 
fra blandt andet Norlys Vækstpulje Nyfors. 

Projektet startede med en ambition om at udvikle 
en drone, som kunne transportere mennesker. 
Erhvervslivets interesse fik dog de fire iværksættere 
til at ændre kurs, og de har nu i stedet udviklet en 
industridrone, der skal hjælpe med hejseopgaver 
i bl.a. vindmølleindustrien. Dronen kan løfte op til 

120 kg i op til 200 meters højde. Midlerne fra Norlys 
Vækstpulje Nyfors skal bruges til at stressteste 
komponenterne og til at fremstille en testcontainer. 

De arbejder nu fuldtid med droneudviklingen, som er 
ved at være klar til demo-flyvninger. I første omgang 
forestiller iværksætterne sig, at de færdige droner 
udlejes til enkeltopgaver eller i kortere perioder og 
vil være betjent af medarbejdere fra Airflight. 

Se alle bevillinger fra 
vækstpuljen i 2020

KLIK HER

https://norlys.dk/om-norlys/vaekstpulje/projekter-vi-har-stoettet
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Dansk Miljørådgivning i Jerslev har fået
200.000 kr. af Norlys Vækstpulje Nyfors til udviklings-

projektet ”klima-nudging”. Projektet har til formål at
færdigudvikle et interaktivt klimaunivers baseret på 

en klima-EKG-målerobot. 

“Klima-nudging” 
gennem interaktivt univers 

og robotteknologi  

En klima-EKG-målerobot skal 
medvirke til færdigudviklingen 
af et interaktivt klimaunivers. 
Robotten kan opsættes i grønne 
områder og på grønne tage og 
derved måle planternes fotosyn-
tese og respiration. Klima-EKG’en 
kan online vise vandmængden, 
som opgøres og visualiseres i an-
tal toiletskyl og kubikmeter vand 
som i en bils tankmåler. Perioder 
med regnvejr får dermed også en 

positiv side, da vandreservoiret 
fyldes op, og det kan bruges i 
toiletter, til tøjvask og til vanding i 
stedet for drikkevand.  

Alle data præsenteres på 
skærme i fællesområder, så 
brugere og gæster ved selvsyn 
kan se deres eget bidrag til 
klimaindsatsen. Enheden kan 
tilsvarende udbygges med 
forbrug og produktion af strøm, 

vandforbrug og øvrig håndtering 
af genanvendeligt affald.  

Dansk Miljørådgivning udvikler 
typisk udstyr til specialister 
og forskere, men de synes, at 
udstyret med fordel kan bruges 
til formidling af klima og grønne 
løsninger mere bredt, og der er 
baggrunden for projektet. 

Norlys Vækstpulje Nyfors
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Energimuseet i Bjerringbro vil i samarbejde
med GreenLab Skive, Hydrogen Valley i Hobro og
Aalborg Universitet vise, hvordan et ”Power to X”-

formidlingsforløb kan være med til at sikre en bæredygtig 
energiforsyning i Danmark.   

Energimuseet vil 
formidle ‘Power to X’

til børn og unge 

Med en bevilling på 500.000 kr. fra Norlys Vækst-
pulje ønsker Energimuseet at tage den nationale 
førerposition i formidling af begrebet ”Power to X” 
til både gæster og studerende. På den måde vil 
de være med til at skabe interesse for den grønne 
omstilling og sikre en bæredygtig energiforsyning i 
Danmark. 
  
Formidlingen vil tage afsæt i naturfagene og vil give 
et håndgribeligt billede af fremtidens intelligente 
energisystem. Energilagring og en optimering af 
vores energiforbrug er helt centralt for at kunne nå 
målsætningen om en 70% CO2 reduktion i 2030. 
Her spiller energibranchen en afgørende rolle.  
 
Energimuseet vil udvikle et formidlingsforløb, der 

dels rummer et forberedende modul, hvor eleverne 
arbejder med vedvarende energi og grøn omstilling 
på klassen. Derefter følger et virksomhedsbesøg, der 
indeholder et fagligt forløb på Energimuseet, hos 
GreenLab eller Hydrogen Valley med en formidler 
fra besøgsstedet. Efter besøget arbejder eleverne 
eventuelt videre med et afsluttende projekt på 
skolen eller spiller ”Spillet om Klima”, som er udviklet 
af Energimuseet.  
 
Projektet er målrettet folkeskolens ældste klasser og 
ungdomsuddannelsernes yngste klasser, og målet 
er bl.a. at inspirere unge til at vælge et naturfagligt 
eller praktisk fagområde i deres videre uddannel-
sesforløb, da i høj grad er disse fagområder, der skal 
bidrage til den grønne omstilling. 

Norlys Vækstpulje Nord
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Aalborg Universitet står bag et eksperimentarium, 
der skal skabe interesse for STEM-fagene, og i den

forbindelse har Norlys Vækstpulje bevilget 150.000 kr.
til projektet ”Strømby”.    

Strømby på Aalborg
Universitet skal skabe
interesse for STEM-fag  

Aalborg Universitet vil skabe en Legoby med 
tilhørende app, som tilsammen udgør et spil, der 
lærer brugeren at forstå et intelligent energisystem 
gennem et mobilspil. Universitetet har stor erfaring 
med at formidle viden om STEM-fagene, som er 
Science, Technologi, Engineering og Mathematics, i 
en oplevelsessammenhæng via hands-on oplevelser. 
Disse har imidlertid krævet gentænkning på grund 
af corona-pandemien, og derfor er Strømby et nyt 
koncept, som kan skabe hands-on uden at røre og 
stadig give borgere en læringsoplevelse, som her 
handler om forståelse af intelligente energisystemer.  

Projektet vil skabe en LEGO-by ”Strømby”, som 
indeholder huse, biler, skoler, fabrikker, vindmøller og 
sol mv. Denne by har mekaniske og elektriske dele, 

så vindmøllen kan dreje, solen skinne, lyset kan tæn-
des og slukkes i husene. Hele byen er indpakket i en 
montre. Denne interaktive modelby er en del af et 
mobilspil, som går ud på at producere og forbruge 
fornuftigt både økonomisk og bæredygtigt og sam-
tidig være forsyningssikker, dvs. at vi demonstrerer 
elementer i et intelligent energisystem. Byen risikerer 
at gå i blackout, og så er spillet tabt. 

Norlys Vækstpulje Nord
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I Silkeborg har Hjejleflåden modtaget 250.000 kr.
fra Norlys Vækstpulje til bæredygtig omstilling af 

M/S Tranen. I løbet af de kommende 10 år skal hele
flåden omstilles til eldrift.  

Bæredygtig omstilling
af Hjejleflåden   

Hvert år tager mere end 130.000 gæster sejlturen 
fra Ry og Silkeborg til Himmelbjerget i en af 
Hjejleflådens ni historiske både. Flåden skal overgå 
til el i løbet af de næste 10 år, og M/S Tranen fra 
1931 er den første til at gennemgå omstillingen til en 
bæredygtig sejlads. 

Med verdens ældste fungerende hjuldamper S/S 
Hjejlen i spidsen har Hjejleselskabet siden 1861 budt 
gæster fra hele verden velkommen til Silkeborg 
Søhøjlandet. Hjejlen sejler fortsat på damp som 
kulturhistorisk monument, mens den øvrige flåde 
sejler på diesel.  

Nu er Hjejleselskabet klar til at tage hul på at omstille 
driften til el, og den første båd i planen er M/S 
Tranen fra 1931. For præcis 60 år siden i vinteren 
1960-61 frem mod selskabets 100-års fødselsdag, 
var Tranen også den første til en større ombygning 
da selskabet besluttede en langsigtet modernise-
ringsplan. Derfor, og fordi den rent teknisk trænger 
mest, er det blevet besluttet at starte med Tranen. 
Planen er at tage en båd om året til denne overgang 
til bæredygtig sejlads. En plan der naturligvis kan 
accelereres hvis der skaffes yderligere finansiering 
undervejs. 

Norlys Vækstpulje Midt

Norlys Vækstpulje Årsrapport 2020    Cases
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 I Hunderup/Sejstrup opstod ideen om at etablere et
kollektivt solcelleanlæg og dermed være en aktiv spiller i
skiftet til grøn energi. Norlys Vækstpulje støtter projektet

med 150.000 kr.  

Kollektivt solcelleanlæg
skal gøre lokalområde

til førende energilandsby   

Et lokalt borgermøde i Hunderup/Sejstrup resultere-
de i en idé om at etablere et kollektivt solcelleanlæg, 
som kan levere el til forbrugerne. Dermed vil 
området være en aktiv spiller i skiftet til grøn energi 
som Danmarks førende energilandsby. 

Projektet skal være med til at tiltrække nye beboere 
og dermed stimulere hele landsbyens liv med idræt, 
en lokal købmand, børnehave og så videre.  

Projektet modtager 150.000 kr. i støtte fra Norlys 
Vækstpulje til delvis finansiering af et 400 kW sol-
celleanlæg, som kan producere grøn strøm svarende 
til 67 parcelhuses årlige elforbrug. 
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I Sydals har projektet GreenCup modtaget 250.000 kr.
fra Norlys Vækstpulje. Projektet vil gøre op med

smid-væk-kulturen ved at udfase brugen af engangsglas
ved større arrangementer og tilbyde en 

opvaskeløsning i stedet.  

Opgør med 
“smid-væk-kulturen” ved 

større arrangementer   

For at begrænse brugen af plast og engangsglas, vil 
Greencup tilbyde arrangører af større arrangemen-
ter en samlet pakke bestående af genanvendelige 
glas, der er fremstillet i Danmark. Glassene vil blive 
registreret og udleveret til salgsstederne, som efter 
brug returnerer de snavsede glas, der vaskes op på 
stedet. 

Systemet placeres i en specialbygget container, så 
det nemt kan flyttes fra sted til sted. Der skal kun 
tilsluttes strøm og vandforsyning, så er anlægget 
kørende.  

Projektet, som modtager 250.000 kr. fra Norlys 
Vækstpulje, vil bidrage med en koordinering i sam-
fundet, mindre affald samt mere bæredygtighed. 

Norlys Vækstpulje Midt Norlys Vækstpulje Syd
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Jels Planetarium modtager 200.000 kr. fra Norlys 
Vækstpulje og vil med pengene genindføre de tidligere
undervisningsmæssige aktiviteter om astronomiske og

naturfaglige emner.  

Jels Planetarium som
oplevelsescenter og
fremtidens værksted    

Støtte fra Norlys Vækstpulje skal muliggøre genåb-
ningen af Orion Planetariet i Jels med de tidligere 
undervisningsmæssige aktiviteter om astronomiske 
og naturfaglige emner og forhold. Det vil samtidig 
tilføre planetariet nye pædagogiske og indtægtsgi-
vende aktiviteter, som kan stimulere interessen for 
teknologi og naturvidenskab hos især børn, unge og 
særlige målgrupper. 

Det nye oplevelsescenter – Orion Universe – skal 
blandt andet rumme Mega Game for E-sport samt 
et aktivt retro-museum for computere og spillekon-
soller.   

Norlys Vækstpulje Syd
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Fordeling af midler i 2020

Norlys Vækstpulje

Andre almenvelgørende projekter Ideer, der skaber nye arbejdspladser

Andre former for fællesskaber Idræts- og kulturlivet

Foreningslivet Innovative ideer

Forsknings- og formidlingsprojekter Uddannelse
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Geografisk oversigt

I forsommeren 2020 blev Norlys Vækstpulje lanceret i 
pressesammenhæng med udsendelsen af den første

 pressemeddelelse om den nye vækstpulje. Når vi kigger 
tilbage på vækstpuljens presseomtale i 2020, tager vi derfor 

udgangspunkt i perioden fra 1. juni og året ud.

Medieomtale af 
Norlys Vækstpulje

i 2020   

Den hyppige mediedækning af Norlys Vækstpulje er 
drevet af en proaktiv presseindsats fra Norlys’ side, 
men i endnu højere grad af de glade bevillingsmod-
tagere selv og pressens egen interesse for vækst-
puljen og projekterne. Vi følger interesseret med i 
udviklingen og budskabet om Norlys Vækstpulje er 
allerede i puljens første år kommet bredt ud i både 
landsdækkende, regionale og lokale medier.

Siden 1. juni 2020 har der været 337 omtaler af 
Norlys Vækstpulje og en bruttodækning på 23,7 
mio. potentielle læsere. PR-scoren er et udtryk 
for presseomtalens kvalitet for Norlys baseret på 
læsertal, eksponering i overskrift og artikel, størrelse 
på artikel samt hvorvidt vinklingen er positiv, negativ 
eller neutral. PR-scoren i perioden ligger på +46, 
hvilket er et højt niveau og et udtryk for en lettere 
positiv vinkling.

Omtalerne fordeler sig primært i lokale og regionale 
dagblade, i lokale ugeaviser og på webmedier, men 
også i landsdækkende medier. Næsten halvdelen af 
omtalerne ser vi i Syddanmark (158), hvor kendska-

bet til vækstpuljen fra SE-tiden er større. Nordjylland 
har haft næstflest omtaler (96), Midtjylland har haft 
55 omtaler, og 28 omtaler er bragt i landsdækkende 
medier.

Langt de fleste omtaler er positive i deres vinkling, 
mens nogle få kategoriseret som neutrale. Mange 
historier handler om ansøgernes glæde over at 
modtage penge fra puljerne, og historierne giver 
et godt indblik i, hvad Norlys er med til at støtte 
gennem vækstpuljen.

Norlys Vækstpulje fik især god mediedækning i 
slutningen af juni, hvor vi offentliggjorde planerne 
om at etablere vækstpuljen og igen i december, hvor 
den første uddelingsrunde fandt sted. Men også i 
løbet af året er der jævnligt dryp af gode historier, 
som bevillingsmodtagerne står bag. 

Det er vores indtryk, at den positive pressedækning 
er med til at tiltrække nye ansøgere, som kan få gavn 
af vækstpuljens midler.

96
Region Nordjylland

omtaler
PR-score: +46  Reach: 2.257.165

28
Landsdækkende

omtaler
PR-score: +60  Reach: 3.386.395

55
Region Midtjylland

omtaler
PR-score: +50  Reach: 1.401.874

158
Region Syddanmark

omtaler
PR-score: +42  Reach: 16.690.312
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Omtaler fordelt på medietyper

Omtaler pr. måned

79

Juni

27

Juli

35

August

43

Oktober

24

September

23

November

106

December

Landsdækkende dagblade

Fagblade og magasiner

Lokale ugeaviser

Regionale og lokale dagblade

Webkilder



Norlys Vækstpulje 
- formål og ansøgning

Norlys Vækstpulje er en pengepulje, der forvaltes særskilt og har sin hjemmel i en repræsentantskabsbe-
slutning om puljens etablering. I overensstemmelse hermed er det vækstpuljens overordnede formål at øge 
opbakningen, og fremme andelshavernes bevidsthed om ejerskabet, til Norlys a.m.b.a.

Vækstpuljen skal i sit arbejde have fokus på at støtte innovative tiltag samt støtte og engagere fællesskaber 
og aktiviteter, der bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling i bred forstand, herunder også med fokus på 
grøn omstilling og øget digitalisering. I overensstemmelse hermed er det vækstpuljens formål at bidrage til en 
bæredygtig udvikling af det samfund, som Norlys a.m.b.a. er en del af.

Norlys Vækstpulje er inddelt i 4 geografisk adskilte vækstpuljeområder med hver sin bestyrelse valgt af og 
blandt repræsentantskabsmedlemmerne i Norlys a.m.b.a. 

Læs mere på www.norlys.dk

• Innovative ideer
• Ideer, der skaber nye arbejdspladser
• Foreningslivet
• Andre former for fællesskaber
• Idræts- og kulturlivet
• Forsknings- og formidlingsprojekter
• Uddannelse
• Andre formål, der efter bestyrelsens skøn har til-

knytning til formålet – herunder almen velgørende 
formål.

• Politiske eller religiøse formål 
•  Formål, hvis etik er tvivlsom, eller som på anden 

vis kan kaste et uheldigt lys over Norlys 
• Formål, der kan forveksles med kommercielt 

betingede sponsorater 
•  Køb af, og rabatter på Norlys´ produkter og priser, 

idet sådan rabatgivning alene er et forretnings-
mæssigt ansvar for Norlys´ bestyrelse og ledelse 

• Formål, der indebærer, at Norlys får medejerskab 
eller ledelseskompetence i den støttede virksom-
hed 

•  Formål, der strider mod vækstpuljens overordne-
de formål.

Norlys Vækstpulje støtter: Norlys Vækstpulje støtter derimod ikke:


