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SE er blevet til Norlys

SE og Eniig er fusioneret og er nu Norlys – landets største 
andelsejede energi- og telekoncern. Fællesskab er en del af 
vores DNA, og vi er stolte af vores arv, som vi bringer med 
ind i Norlys. Vi vil fortsat investere med omtanke i vækst og 
udvikling, som kommer vores ejere til gode.

SE Vækstpulje Nyfors blev etableret i forbindelse med 
fusionen mellem energiselskaberne SE og Nyfors i maj 2016. 
Siden da har puljen delt millioner ud til nordjyske projekter 
– penge, som andelshaverne har fået gavn af i form af støtte 
til foreninger, idræts- og kulturliv, iværksætteri, forskning og 
meget mere.

Få her et indblik i, hvad SE Vækstpulje Nyfors har bidraget til 
i 2019.
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Bestyrelsens forord

6 Årsrapport SE Vækstpulje Nyfors 2019

SE Vækstpulje Nyfors 
støtter nøje udvalgte 
projekter
I løbet af 2019 har SE Vækstpulje 
Nyfors bevilget knap 9 millioner 
kroner til i alt 150 forskellige og 
nøje udvalgte projekter. 

Når vi i bestyrelsen skal vælge, 
hvilke projekter der skal modtage 
penge fra vækstpuljen, er det 
udslagsgivende, at de gør en 
forskel i lokalsamfundet. At 
pengene er med til at skabe liv, 
glæde og udvikling blandt de, 
som bor i den nordlige del af 
vores forsyningsområde.

SE Vækstpulje Nyfors har i 2019 
modtaget 329 ansøgninger, som 
til sammen søgte om støtte for 
mere end 32 millioner kroner. De 
150 projekter, der er valgt i 2019, 
har alle levet op til vækstpuljens 
formål.

I 2019 er pengene eksempelvis 
gået til en butikscafé i et autis-
mecenter, omlægning af greenen 
på en golfbane og et elklaver 
til et plejehjem. Andre steder 
har foreninger fået hjælp til køb 

af idrætsudstyr, renovering af 
faciliteter eller energioptimering. 

I bestyrelsen er det en fornø-
jelse for os at se, når små som 
store projekter vokser og gør en 
forskel. Og også i år har vi høje 
forventninger til de udvalgte 
projekter. 

I Gjøl bidrager penge fra SE 
Vækstpulje Nyfors til restaure-
ringen af Gølbåden, som bærer 
på en rig kulturarv. I Løkken har 
projektet Veteran Oasen fået 
støtte til etableringen af et væ-
rested og rehabiliteringscenter 
for krigsveteraner. Og i Pandrup 
har iværksættervirksomheden 
Televindu fået bevilliget midler 
til at udvikle en app-baseret 
platform, som kan afhjælpe 
ensomhed blandt ældre borgere. 
Disse projekter kan du læse mere 
om i årsrapporten.

Formålet med SE Vækstpulje 
Nyfors er netop at støtte 
projekter – små som store – der 

vil skabe vækst og udvikling. 
Uanset projekternes størrelse 
er pengene med til at gøre en 
forskel, der kan være afgørende 
for projektet eller dele af det. Det 
er netop det, der er hele ånden i 
andelstanken. 

SE Vækstpulje Nyfors  
videreføres i Norlys
I 2019 fusionerede SE med 
Eniig og blev til Norlys – landets 
største integrerede energi- og 
telekoncern. Norlys vil arbejde 
for et grønnere og mere digitalt 
Danmark med fokus på andels- 
haverne. Blandt andet ved at 
udvikle vores el-infrastruktur til 
fremtidens krav og den grønne 
omstilling samt ved at give alle 
andelshavere mulighed for 
højhastighedsinternet inden 
udgangen af 2023. Norlys vil 
desuden oprette vækstpuljer, 
som skal sikre støtte til projekter, 
der kan være med til at udvikle 
det samfund, Norlys er en del af, 
i en bæredygtig retning i bred 
forstand. 
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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt 
regnskabet for SE Vækstpulje Nyfors for 2019.

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

Brønderslev, den 5. februar 2020
SE Vækstpulje Nyfors bliver 
dermed i løbet af 2020 en del 
af de vækstpuljer, vi har i Nor-
lys-regi, men forsat med fokus på 
forsyningsområdet i det tidligere 
Nyfors, hvor Vækstpuljen vil 
fortsætte det gode arbejde med 
støtte der, hvor pengene gør en 
forskel.

Vi er glade for, at interessen for 
SE Vækstpulje Nyfors er så stor, 
som den er. Det vidner om, at 
der er mange lokale ildsjæle med 
spændende idéer og visioner 
for det lokale rundt omkring i 
det nordjyske. Og vi håber, at 
interessen vil være lige så stor i 
2020. 

Rigtig god fornøjelse med 
årsrapporten for SE Vækstpulje 
Nyfors.

På vegne af bestyrelsen for SE 
Vækstpulje Nyfors

Bestyrelse

Karsten Frederiksen
Formand

Allan Bach
Næstformand

Karsten Frederiksen
Formand

Allan Bach
Næstformand

Jens Gamst Boelskifte Kurt Guldhammer Jensen

Jan Hartmann Hansen Keld Ahlmann

Knud Erik Bertelsen

Jens Erik Platz

Kurt Bering

Christian Greve



Revisorerklæring
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kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på 
grundlag af projektregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og 
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlin-
formation 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 fejlinfor-
mation 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 passende, samt om de regnskabsmæssige skøn 
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige.

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og 
indhold af projektregnskabet, herunder noteoplysningerne, 
samt om projektregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i forretningsordenen af 13. maj 
2016 for SE Vækstpulje Nyfors.

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 identifice-
rer under revisionen.

Esbjerg, den 05.02.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

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

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

Konklusion
Vi har revideret projektregnskabet for SE Vækstpulje Nyfors 
for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019, der udviser besluttede 
uddelinger på 7.606.404 kr.

Det er vores opfattelse, at projektregnskabet for perioden 
01.01.2019 - 31.12.2019 i alle væsentlige henseender er 
udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne 
i forretningsordenen af 13. maj 2016 for SE Vækstpulje Nyfors.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internati-
onale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende 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 13. maj 2016 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 Nyfors og Norlys a.m.b.a og bør ikke udleveres til 
eller anvendes af andre parter end bestyrelsen i SE Vækstpulje 
Nyfors og Norlys a.m.b.a. Vores konklusion er ikke modificeret 
som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et projektregnskab 
i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i 
forretningsordenen af 13. maj 2016 for SE Vækstpulje Nyfors. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et 
projektregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 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 gældende 
i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller 
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 

Den uafhængige revisors erklæring



Resultatopgørelse Nyfors

Resultatopgørelse 
2019

2018

I altBestyrelses-
honorar

2019

Administrations-
honorarUddelinger

Til rådighed primo     85.149.408 136.483.763

   

Regulering til årsrapport                   -   237

Tilbageførsel af bevilling                   -   -45.000.000

   

Afsat bestyrelseshonorar, diæter og kørsel til og med april 2023        -750.000 -250.000

Til uddeling     84.399.408 91.234.000

   

Uddelt i årets løb     -8.656.404 -7.159.592

Tilbageført       1.050.000 1.075.000

Årets uddelinger     -7.606.404 -6.084.592

Til rådighed ultimo 76.793.004 85.149.408 

01.01.2019 3.941.057 196.655 92.634 4.230.346

Uddelinger netto 7.606.404   7.606.404

Afsat bestyrelseshonorar  750.000  750.000

Udbetalt i årets løb -7.627.684 -167.708 -25.781 -7.821.173

31.12.2019 3.919.777 778.947 66.853 4.765.577
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Bevillinger 2019
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Projekt Tilsagn

Aggersborgvikingerne, Aggersborg Vikingehåndværkertræf           20.100 

Arentsminde kulturcenter  "Skolen", Stisystem/bålplads           50.000 

Attrup Borgerforening, Borde og stole           30.020 

Autismecenter Nord-Bo, Butikscafé Nord-Bo        150.000 

BI Håndbold, Brønderslev, Indkøb af bolde og redskaber           40.000 

BlokhusFonden, Fremtidssikring af de to ikoniske vartegn for Blokhus, Redningsstationen og Sømærket        100.000 

Bonderup Kultur- og forsamlingshus, Sætningsskader        100.000 

Brovst Handels-og Borgerforening, Gadetog i Brovst           50.000 

Brovst Rideklub, Lysprojekt for øget sikkerhed og anvendelse af arealer           50.000 

Brovst Speedway Club, Restbeløb til elevator og tilslutning til bredbånd           55.000 

Brønderslev Amatør Scene, Nye displaykøleskabe           25.000 

Brønderslev Badminton Club, Nyt gulv i klubhuset           36.813 

Brønderslev Bokseklub, Renovering af nyt træningslokale           75.000 

Brønderslev Familie og Firmaidræt, Nyt tag på østfløjen af vores ejendom Molsgade 16 – 18        100.000 

Brønderslev Floorball Club, Målmandsudstyr til Brønderslev Floorball Club           50.000 

Brønderslev Golfklub, Omlægning af green        100.000 

Brønderslev Gymnastikforening, Udvidelse af redskabspakke        100.000 

Brønderslev Gymnastikforening, Udvidelse af redskabspakke        131.550 

Brønderslev Modelflyveklub, Etablering af permanet strøm i opholdsområde           12.000 

Brønderslev Motions Cykelklub, Tidstagningssystem           36.000 

Brønderslev Rideklub, Nyt lydsystem til rideklub           31.338 

Brønderslev Skytteforening, Fremtidens Skyttecenter           50.000 

Brønderslev Sognegård, Flygel til Brønderslev Sognegård           50.000 

Børnehaven Kornumgårds venner, Brønderslev, Yoga/Mindfulness-hytte           10.000 

Centerrådet ved Plejehjemmet "Elmehøj", Brønderslev, Elklaver             3.299 

Danske Handicaporganisationer, Jammerbugt Kommune, Oplysning over for handicappede i Jammerbugt           18.500 

Dch Brønderslev, Indkøb af varmepumpe og redskaber til agility-afdeling           30.017 

De Kreative Vester Hjermitslev, Træ- og keramikværksted på den gamle skole i Vester Hjermitslev           50.000 

Den Runde Pavillons Venner, Brønderslev, Supplerende udstyr til PA-anlæg i Den Runde Pavillon (livelyd)           16.409 

DGI Huset Aabybro , E-Sport foreningen Aabybro           50.000 

DGI Huset Aabybro, Sundhedsfremmende træningsfaciliteter for foreningslivet og ældresegmentet        100.000 

FDF Pandrup, Energirenovering af FDF Hytten           73.500 

På de følgende sider kan du se en liste over de 150 projekter, der 
fik bevilget støtte fra SE Vækstpulje Nyfors i 2019.

Støttede projekter i 2019

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



Bevillinger 2019
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Projekt Tilsagn

FDF Aaby-Vedsted, Nå nye højder           50.000 

Fjerritslev Bridgeklub, Nye borde           10.000 

Fonden Brønderslev - Hallerne, Renovering af bunden i vores 50 m svømmebassin        100.000 

Fonden Semai, Brønderslev, Trygge rammer, trygge børn og unge, trivsel og udvikling           50.000 

Fonden til bevarelse af Anne Justs have, Hune, Synliggørelse af Anne Justs have        100.000 

Fonden Vildmoseporten, EL-fornyelse           75.000 

Forening, Genansøgning til projekterne i Jetsmark IF        350.000 

Forening, Nye træningsmaskiner til Jetsmark Motionsklub           35.000 

Forening, Pandrup Borgerforening – et frisk pust…Ny flagallé til Pandrup By           50.000 

Forening, Projekt Julestemning i Jetsmark           35.000 

Forening, Samlingssted i Moseby           50.000 

Foreningen Dansk Lastbil Nostalgi (DLN), Delvis ombygning af værksted til mødelokaler        100.000 

Fristrup Rideklub, Energibesparelser i Fristrup Rideklub           15.000 

Frivillighuset Jammerbugt, Anskaffelse af IT-udstyr til Frivillighuset           26.320 

Fælleshuset Kildevang, Aabybro, Udskiftning af inventar           50.000 

Giv en julegave, Pandrup           12.973 

Gjøl Borger- og Erhvervsforening, Shelters på Gjøl           50.000 

Gjøl Forsamlingshus, Renovering af forsamlingshus efter vandskade           57.980 

Gjøl Jagtforenig, Forsyningskabel til skydebanen           25.000 

Gjøl Ro og Kajakklub, Ansøgning om 6 nye klubkajakker inklusiv tilhørende udstyr           89.856 

Gjøl Sejlklub, Nye skolejoller til Gjøl Sejlklub           40.000 

Gl. Brovst Beboerlaug, Projekt Klatreredskab i robinia           40.000 

Gølbådens Træskibslaug, Gøl tilbage til Gjøl Havn        150.000 

Haverslev Bådelaug, Havneliv           50.000 

Haverslev forsamlinghus, Fornyelse af vinduer og døre           50.000 

Hjortdal Beboerforening, Flagstænger           43.450 

Hundeskov i Brønderslev, Hundeskov           22.000 

Hune naturbørnehave, Legeplads og værksted        100.000 

Hytteforeningen Hanbohus, Nyt tag           50.000 

Idrætscenter Jammerbugt, Energibesparelse svømmehal           50.000 

Idrætscenter Vendsyssel, Etablering af lysanlæg ved nyetableret kunstgræsanlæg og multibane        170.000 

Idrætscenter Vendsyssel, Lysanlæg til ny idrætshal        220.000 

Ingstrup Sportsforening, Trampolin           35.000 

Ingstrup, Oplysninger om Ingstrup Sogns historie           17.283 

Initiativgruppen Birkelse, Nye bålsteder           50.000 

Islandshesteklubben Ægir, Brovst, Højtaleranlæg til ridestævner             9.735 

Jammerbugt fugleforening, Materielopbevaring           40.000 

Jerslev Borgerforening, Belysning i Jerslev           50.000 

Jerslev Borgerforening, Promotion af Landsby           49.375 

Jerslev Forsamlingshus, Ny opvaskemaskine           40.000 

Jerslev Forsamlingshus, Renovering af køkken           50.000 

Jerslev Multipark v. Jerslev Sterup Idrætsforening, Interaktiv Løbebane i Jerslev Multipark        100.000 

Jerslev RC Klub, Køretårn           15.000 

Jerslev Rc Klub, Renovering af mandskabsvogn           12.000 
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Projekt Tilsagn

Jerslev RC, Tælleanlæg           20.500 

Jerslev Sterup Idrætsforening, E-sport           50.000 

Jetsmark Badmintonklub , Boldskab           27.800 

KFUM-spejderne i Skovsgaard, Renovering af Spejderhuset Bjælkebo i Skovsgaard           72.500 

Klithuse Militaryklub, Spejle til ridehus           18.312 

Klokkerholm Borgerforening, Inventar til Byens Telt           17.900 

Krudtuglerne, Brønderslev, Krudtuglerne           20.000 

Kås Brevdueforening, Tracking af brevduer vha. GPS-teknologi fra Skyleader           20.000 

Kaas Forsamlings- og Kulturhus, Gulvvasker           25.000 

Kaas Plejecenter, Dyr i glasfiber           35.725 

Lokalhistorisk Arkiv Brønderslev, Forbedring af arkivets lagerfaciliteter           25.000 

Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn, Mørklægningsgardiner           17.500 

Løkken Miniby, Hejsevogn til løft af modelhuse           40.000 

Mandagsklubben, Renovering af krolfbane           25.000 

Manna-Thise Multihus S/I, Samlingshus i Manna-Thise        200.000 

Nordjyllands Idrætshøjskole, Restitutions- og velværeområde på Nordjyllands idrætshøjskole           75.000 

Nordvest Bådelaug, Sikkerhed           38.000 

Naturbørnehuset Søstjernen, Byens legeplads           50.000 

Nørreå Gruppe, Nørreå Gruppe flytter i spejderhytte           20.000 

Nørreå Gruppe, Skabe synlighed i lokalmiljøet             9.590 

Pandrup Bridgeklub, Kortblandemaskine + kort           22.365 

PGU Pandrup, PGU Spring - & Motorikcenter        300.000 

Potentialeplangruppen i Vittrup, Etablering af smukt og rekreativt areal i centrum af Vittrup by           50.000 

Poulstrup-Vrejlev Sport 81,  LED-banelys til boldspillende børn, unge og voksne           66.130 

PSI Serritslev, Lysanlæg           50.000 

Ravnstrup Beboerforening, Ravnstrup Byforskønnelse           40.000 

Saltum Borgerforening, Julebelysning i Saltum           50.000 

Saltum Plejecenter, Midler til indkøb af Christiania Taxi Rickshaw-cykel           37.418 

Samlingshuset Østsidefonden, Asfaltering af vej og etablering af belysning ved Samlingshuset Øster Brønderslev           50.000 

Sange ved havet (Slettestrand) co. Lokalhistorisk samvirke for Han Herred, Lydanlæg           29.850 

Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus, Renovering af gulv - Fornyet liv huset           55.625 

Serritslev Borgerforening, Julelys i Serritslev           50.000 

Skovsgaard Mc-klub, Skovsgaard Mc-klub           25.000 

Skovsgård Seniorklub, Tæppecurling           24.250 

Skovsgaard/Brovst KFUM IF Badminton, Fjerbolde, boldkanon til badminton samt tilskud til arrangementer           65.000 

Spillauget HHH, Fjerritslev, Renovering af spil i spilhuset        197.450 

Sport & Kulturcenter Brovst, Indretning af Fitness-lokale           50.000 

Sport & Kulturcenter Brovst, Udvidelse af Café- og Madpakkemiljø i centrets forhal           48.000 

Sterup Borgerforening, Lys på Johannes Minde           40.000 

Støtteforeningen Ane Maries Hus, Løkken, Ane Maries Hus - landsbykulturarv        200.000 

Støtteforeningen Børnehusets Venner, Brovst, Etablering af naturlegeplads           46.000 

Støtteforeningen for 9740, Jyske Ås - oplev den smukke natur helt tæt på           50.000 

Televindu IVS, Televindu, En sansebaseret velfærdsteknologi baseret på Slow TV til plejehjem og dagcentre        100.000 

Thorup-Klim Hallen, Elevator til cafeteria og mødelokaler           50.000 
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Projekt Tilsagn

Thorup-Klim U&G (Ungdoms- og Gymnastikforening), Nedgravede trampoliner        100.000 

Tranum Forsamlingshus, Ny ovn til køkken           50.000 

Tranum Gymnastikforening (TGF), Skaterpark, Tranum           50.000 

Udvalget bag Jægerum Søpark, Shelters, sansegynge og toiletartikler ved Jægerum Søpark           57.475 

Vendelbohallen, Ny indendørs belysning til Vendelbohallen        100.000 

Vester Thorup Højskole, Vester Thorup Højskole           50.000 

VesterhavsRock - Fjerritslev Byfestkomite, Renovering af VesterhavsRocks lagerbygning og kontor           50.000 

VesterhavsRock, Permanent adgang til strøm på Dyrskuepladsen           50.000 

Veteran Oasen, Etablering af værested for veteraner        100.000 

Vildænderne, De grønne Pigespejdere, Brønderslev, Energiforbedringer køkken/bad           16.100 

Vildænderne, De grønne Pigespejdere, Energiforbedringer           20.250 

Vrå Bridgeklub, Bridgemate og pc           28.990 

Vrå Gymnastikforening, Nyt springcenter i Idrætscenter Vendsyssel        100.000 

Vrå Tennisklub, Mobilt tennisgulv til Vrå Tennisklub           50.000 

Vrå Vandværk Amba, Bevarelse af nedlagt vandtårn fra 1916           52.375 

Vrå/Børglum Idrætsforening - Håndbold, Håndboldudstyr til ny idrætshal i Idrætscenter Vendsyssel           50.000 

West Vendsyssel Buelaug, Oprettelse af Buecenter  –  det første bueskydningcenter i Nordjylland           50.000 

Ældre i Bevægelse Aabybro, Genanskaffelse af transportabel Højtaler(forstærker) og trådløs hovedmikrofon           10.000 

Øland Børnehus, Ny belysning og bedre arbejdsforhold for små børn           13.200 

Øland Lokalhistoriske Sognegruppe (ØLS), Udstillingsmateriel til Øland Lokalhistoriske Sognegruppe           22.000 

Ørebro Boldklub, Udskiftning af lys på boldbane           65.000 

Øster Brønderslev Borgerforening, Julebelysning           50.000 

Øster Brønderslev Idrætsforening Fodboldafdelingen, LED belysning på træningsbane og kampbane        100.000 

Øster Brønderslev Idrætsforening Fodboldafdelingen, Renovering af ØBI Fodboldbaner og udstyr           25.000 

Aabybro Borgerforening, Nye flagstænger til Aabybro Borgerforening           65.000 

Aabybro Golfklub, Boldvasker           46.000 

Aabybro Golfklub, Udslagsmåtter til Aabybro Golfklub           20.000 

Aabybro Idrætsforening, Pigeraketten           25.000 

Aabybro Plejehjem, Pavillon til sansehaven ved Aabybro Plejehjem        100.000 

Aabybro Viseklub, Aabybro Viseklub           54.581 
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Fordeling af midler i 2019

Andre almenvelgørende projekter Idræt og kultur

Foreninger Iværksætteri og innovation

Forsknings- og formidlingsprojekter med 
tilknytning til erhvervs- og kulturlivet Uddannelse

SE Vækstpulje Nyfors



150.000 til 
Gølbådens bevaring
Gølbådens Træskibslaug ønsker at restaurere Gølbåden og få den 
tilbage i samme stand, som da den blev bygget. Med 150.000 kr. fra 
SE Vækstpulje Nyfors er den bevaringsværdige båd ét skridt nær-
mere målet om at fungere som et aktivt autentisk kulturminde.

Den gamle passager- og fragtbåd ”Gøl” var 
livsnerven til omverdenen fra 1908 til 1940, hvor 
landsbysamfundet Gjøl udviklede sig fra et land-
brugs- og øsamfund til en dynamisk by med et rigt 
forenings- og erhvervsliv. 

Gølbådens Træskibslaug har siden 2012 arbejdet 
med at genskabe træbåden med blandt andet nyt 
skrog og glødehovedmotor. Ideen med at restaurere 
Gølbåden opstod, da båden skulle flyttes fra op-
bevaringspladsen ved havnefronten i Nørresundby. 
Lokalhistorisk Forening på Gjøl tog initiativ til at få 
flyttet båden ”hjem” til Gjøl Havn.

Målet er at restaurere Gølbåden og få den tilbage 
i samme stand, som da kroejeren lod den bygge i 
1908. Dermed kan den bevares og benyttes som et 
aktivt autentisk kulturminde og et symbol på tidligere 
tiders afhængighed af skibstransport af mennesker 
og varer over fjorden. Båden er erklæret bevarings-
værdig.

Artikel
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100.000 kr. til 
udvikling af sansebaseret 
velfærdsteknologi til
plejehjem og dagcentre
For ældre, som bor på plejehjem, kan det være svært at genopleve 
minder fra ens hjemby eller besøge nye steder i Danmark. Det vil iværk-
sættervirksomheden Televindu, som SE Vækstpulje Nyfors har støttet 
med 100.000 kroner, hjælpe med gennem en app-baseret platform. 

Televindu udvikler og afprøver en app-baseret 
platform, som ældre kan bruge til at se lange, 
uredigerede videoer af eksempelvis gå- eller 
køreture (også kaldet Slow TV). Ud fra videoerne kan 
de ældre tale med hinanden, deres pårørende og 
plejepersonalet om det, de ser. På den måde oplever 
de verden på ny og kan samles om gode samtaler. 
Mange ældre er ikke i stand til at følge med i nor-
male TV-udsendelser, som ofte vises i fællesstuerne 
på pleje- og dagcentre. I Norge har man haft stor 
succes med Slow TV, som giver mulighed for, at man 
kan tale sammen, falde i søvn eller ganske enkelt 
blive distraheret, uden at miste tråden i det, man ser. 
TeleVindu vil udarbejde, implementere og afprøve 

en skræddersyet app-baseret platform med fokus 
på at fremkalde minder fra danske nærområder og 
aktiviteter, som de ældre har en særlig tilknytning 
til gennem Slow TV. Formålet er fremme samtale, 
nærhed og socialt samvær på fællesstuen mellem de 
ældre borgere, plejerne og familien. 

Televindu har et samarbejde med Jammerbugt 
Kommune, der har otte plejecentre og fire aktivi-
tetscentre. Med støtte fra SE Vækstpulje Nyfors kan 
virksomheden nu tage sin forundersøgelse et skridt 
videre og udvikle en løsning, som flere pleje- og 
aktivitetscentre kan få glæde af. 
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100.000 kr. til 
etablering af værested 
og rehabiliteringscenter 
for krigsveteraner 
Veteraner er gået sammen om at iværksætte projektet Veteran Oa-
sen, hvor veteraner kan bo, komme i dagtilbud eller bare på besøg. 
SE Vækstpulje Nyfors har i 2019 støttet projektet med 100.000 kr.

Danske krigsveteraner har deltaget i mange store, 
internationale operationer og har ofte været udsendt 
til konfliktområder mere end én gang. Antallet af 
veteraner, der lider af forskellige traumer efter 
hjemkomst, er støt stigende, og godt tre gange så 
mange veteraner som ventet søger behandling i 
specialiserede tilbud. 

Projektet Veteran Oasen ønsker at skabe et 
frivilligt drevet værested og rehabiliteringscenter 
for veteraner som supplement til de eksisterende 
tilbud i Nordjylland. Her vil fokus være på at skabe 
aktiviteter og give veteraner, som er sygemeldte eller 
førtidspensionerede, noget meningsfyldt at tage 
sig til i hverdagen. Filosofien er, at veteraner med 

psykiske eftervirkninger kan blive genoptrænet til 
livet, og at Veteran Oasens aktiviteter vil øge såvel 
modstandskraft som livskvalitet. Det skal være et 
frirum, hvor alle veteraner – med eller uden psykiske 
eftervirkninger – kan mødes og slappe af sammen 
og dermed opnå den slags samhørighed, som kan 
mangle – især når man ikke længere er ansat i 
Forsvaret.

Samtidig ønsker man at oprette et frivilligt mentor-
korps til hjælp og støtte for de veteraner, som har 
det dårligst samt et netværk for pårørende. 



Medieomtale
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Vanen tro har SE’s to vækstpuljer (SE Vækstpulje og SE Vækstpulje 
Nyfors) også i 2019 været omtalt med mange positive historier i me-
dierne. Dette specielt i Syddanmark og i Nordjylland, hvor puljerne 
har deres virke. Få et overblik over medieomtalen på siderne her.

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

I løbet af 2019 har der været 419 omtaler af vækst-
puljerne, hvilket er på niveau med 2018. Omtalerne 
fordeler sig primært i lokale og regionale dagblade, i 
lokale ugeaviser og på webmedier. De fleste omtaler 
(307) ser vi i Syddanmark, hvor SE Vækstpulje har sit 
primære virke, og næstflest i Nordjylland (88), hvor 
SE Vækstpulje Nyfors har sit primære virke. I år har 
vækstpuljerne også opnået 19 landsdækkende omta-
ler i forbindelse med omtaler af fusionen til Norlys og 

planerne om at etablere Vækstpulje Norlys.
Langt de fleste omtaler af SE’s vækstpuljer er 
positive i deres vinkling. Mange historier handler 
om ansøgernes glæde over at modtage penge fra 
puljerne, og historierne giver et godt indblik i, hvad 
SE er med til at støtte gennem de to vækstpuljer.

SE’s vækstpuljer får specielt god omtale i medierne i 
de måneder, hvor nye bevillinger bliver offentliggjort. 
Også i løbet af året er der jævnligt dryp af gode 
historier, som bevillingsmodtagerne står bag. 
Det er vores indtryk, at de positive historier om 
SE’s vækstpuljer i medierne og fra modtagerne selv 
fortsat tiltrækker nye ansøgere, som kan få gavn af 
vækstpuljernes bevillinger.

Medieomtale af SE’s 
vækstpuljer i 2019



Medieomtale

Omtaler pr. måned

Omtaler fordelt på medietyper
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Regionale og lokale dagblade
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Lokale ugeaviser
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Geografisk oversigt
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19
Landsdækkende

omtaler
Læsere: 315.631. 

Annonceværdi: 266.827 kr.

88
Region Nordjylland

omtaler
Læsere: 2.598.517. 

Annonceværdi: 425.279 kr.

5
Region Midtjylland

omtaler
Læsere: 67.348. 

Annonceværdi: 22.969 kr.

307
Region Syddanmark

omtaler
Læsere: 9.478.980. 

Annonceværdi: 1.573.237 kr.



SE Vækstpulje Nyfors 
– formål og ansøgning

  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 tilknyt-
ning til formålet – herunder almenvelgørende 
formål.

 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 medarbejder-
skab eller ledelseskompetence i den støttede 
virksomhed

  Formål, der strider mod vækstpuljens overordne-
de formål.

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

SE Vækstpulje Nyfors støtter: SE Vækstpulje Nyfors støtter derimod ikke:

Bestyrelsen for SE Vækstpulje Nyfors består af otte repræsentantskabsvalgte medlemmer fra det tidligere 
Nyfors a.m.b.a.s forsyningsområde samt formand og næstformand for bestyrelsen i Norlys a.m.b.a. Bestyrelsen 
tæller samlet 10 medlemmer.

SE Vækstpulje Nyfors kan frem til 2026 årligt uddele op mod 10 millioner kroner. Det er vedtaget, at en enkelt 
ansøgning højst kan modtage 15 procent af puljens kapital.

Læs mere på www.se.dk 


