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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 Nyfors.

SE Vækstpulje Nyfors blev etableret i forbind- 
else med fusionen mellem energiselskaberne 
SE og Nyfors i maj 2016. Siden da har puljen 
delt millioner ud til nordjyske projekter – pen-
ge, som SE’s ejere har fået gavn af i form af til-
skud til foreninger, idræts- og kulturliv, iværk-
sætteri, forskning og meget mere.

Få her et indblik i, hvad SE Vækstpulje Nyfors 
har bidraget til i 2017. 
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SE Vækstpulje Nyfors er 
vokset til fuld kraft
Restaurering af Gjølbåden, åbning af et nyt kulturelt fyrtårnsprojekt 
i form af papirkunst og genopbygning af det ikoniske Svinkløv Bade-
hotel. Det er blot tre ud af de 188 projekter, SE Vækstpulje Nyfors 
støttede med midler i 2017. I alt blev 10,5 millioner kroner delt ud i 
løbet af året, og puljen er nu vokset til fuld styrke. 

I 2017 fik ansøgerne for alvor øjnene op for vores nye nordjyske 
pengepulje SE Vækstpulje Nyfors. Hele 377 ansøgninger havde 
fundet vej til puljen, og med en samlet ansøgningssum på over 70 
millioner kroner var det desværre ikke alle ansøgninger, vi kunne 
bevilge penge til. 

At udvælge de bedste og mest lovende projekter har dermed også væ-
ret omdrejningspunktet for vores arbejde i bestyrelsen. Her har vi taget 
højde for at dele penge ud til projekter fordelt over hele vores nordjyske 
forsyningsområde og støtte alt fra de små, lokale foreninger, til de store 
projekter af international karakter. 

Vi støtter blandt andet genopbygningen af Svinkløv Badehotel, der som 
noget nyt får tilført en kokkeskole. Det er et projekt, som vil løfte hele 
egnen og tiltrække turister året rundt, hvilket vi glæder os over at være 
en del af.

Øget kendskab til puljen
Som det høje antal ansøgninger indikerer, kan vi mærke, at der er kom-
met større kendskab til SE Vækstpulje Nyfors i løbet af 2017.

Vi er glade for, at nogle af de første projekter, vi støttede, er kommet 
godt i gang – og at nogle allerede har formået at øge kvaliteten i deres 
forening eller område. Det bekræfter os i formålet med puljen – nemlig 
at støtte op om udvikling og vækst her i det nordjyske forsyningsområde.

Samtidig glæder vi os også over, at både modtagerne selv og de lokale 
medier bringer de gode historier om, hvad pengene fra SE Vækstpulje 
Nyfors går til. Med det kan endnu flere ansøgere få øje på muligheden 
for at søge om midler her.

Støtter gerne innovative projekter
Også i de kommende mange år glæder vi os til at få de økonomiske mid-
ler i SE Vækstpulje Nyfors ud at arbejde. I den forbindelse ser vi gerne, 
at endnu flere innovative projekter finder vej til puljen, så vi kan sætte 
skub i flere af den slags initiativer i 2018 og fremover.

Rigtig god fornøjelse med Årsrapporten for SE Vækstpulje Nyfors 2017!

På vegne af bestyrelsen for SE Vækstpulje Nyfors

Karsten Frederiksen,      Keld Ahlmann,
formand         næstformand
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Bestyrelsespåtegning
SE Vækstpulje Nyfors

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for SE Vækstpulje Nyfors for 2017.
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at alle uddelinger er sket i overensstemmelse med formålet og at regnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med forretningsordenen.
 
Brønderslev, den 14.03.2018

Bestyrelse

Karsten Frederiksen Keld Ahlmann Allan Bach Henning Krabbe
Formand	 Næstformand

Jytte	Rabæk	Schmidt	 Jens	Erik	Platz	 Jens	Gamst	Boelskifte	 Martin	Valbirk

Kurt	Guldhammer	Jensen	 Søren	Nørgaard	
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Den uafhængige revisors erklæring

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

Konklusion 
Vi har revideret projektregnskabet for SE Vækstpulje Nyfors for pe-
rioden 01.01.2017 - 31.12.2017, der udviser besluttede uddelinger 
på 10.269.125 kr. 

Det er vores opfattelse, at projektregnskabet for perioden 
01.01.2017 - 31.12.2017 i alle væsentlige henseender er udarbej-
det i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i forret-
ningsordenen af 13. maj 2016 for SE Vækstpulje Nyfors.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yder ligere krav, der er gældende i Dan-
mark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisorerklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen 
af projektregnskabet”. Vi er uafh ængige af selskabet i overensstem-
melse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Eti ske 
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 
har opfyldt vores øvrige eti ske forpligtelser i henhold til disse regler 
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe vis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis 
samt begrænsning i distributi on og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at projektregnskabet har som 
særligt formål at overholde regn skabsbestemmelserne i forretningsor-
denen af 13. maj 2016 for SE Vækstpulje Nyfors. Som følge heraf kan 
projektregnskabet være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen i SE Vækst-
pulje Nyfors og SE a.m.b.a og bør ikke udleveres til eller anvendes af 
andre parter end bestyrelsen i SE Vækstpulje Nyfors og SE a.m.b.a.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et projektregnskab i 
overensstemmelse med regnskabsbe stemmelserne i forretningsor-
denen af 13. maj 2016 for SE Vækstpulje Nyfors. Ledelsen har end-
videre ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at kunne udarbejde et projekt regnskab 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 projektregn-
skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæ-
ring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væ-

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

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

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i 
projektregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse ri-
sici 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 revi-
sionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passen-
de efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 
ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og 
tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og ind-
hold af projektregnskabet, herun der noteoplysningerne, samt 
om projektregnskabet afspejler de underliggende transakti-
oner og begivenheder i overensstemmelse med regnskabs-
bestemmelserne 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 revisi onen samt betydelige revisions-
mæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Esbjerg, den 14.03.2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

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

2017 2016

Til rådighed primo 46.752.888 0

Bevilliget i 2017 100.000.000 50.000.000

Bestyrelseshonorar (4 år) 0 0

Administrationsomkostninger,	hjemmeside,	annoncer	m.v. 0 0

Til uddeling 146.752.888 50.000.000

Uddelt	i	årets	løb -10.594.125 -2.847.112

Afsat	til	Honorar,	administrationsomkostninger	mm. 0 -400.000

Tilbageført 325.000 0

Årets uddelinger -10.269.125 -3.247.112

Til rådighed ultimo 136.483.763 46.752.888

Uddelinger Bestyrelseshonorar Administrationshonorar I alt

01.01.2017 2.030.812 246.889 150.000 2.427.701

Uddelinger	netto 10.269.125 - - 10.269.125

Udbetalt	i	årets	løb -6.942.437 -141.518 -31.507 -7.115.462

31.12.2017 5.357.500 105.371 118.493 5.581.364
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Støttede projekter
i 2017

Aggersund	og	Omegns	Borgerforening,	bunkersprojekt  50.000  Kroner 
Aggersund	og	Omegns	Borgerforening,	udskiftning	af	varme	og	belysning  75.000  Kroner 
Arentsminde	Lokalhistoriske	Arkiv,	indretning  38.800  Kroner 
Attrup	Bådelaug,	masteskur  75.000  Kroner 
Autismecenter	Nord-Bo,	E-sport  78.355  Kroner 
Bofællesskabet	Brandur	Allé	11,	motions-	og	fritidsprojekt  25.000  Kroner 
Bonderup	Borgerforening,	fællesområde	i	bymitten  52.000  Kroner 
Bonderup	Kultur-	og	forsamlingshus,	reparation	af	tag  75.000  Kroner 
Borgen,	udvidelse	af	medborgerhus  50.000  Kroner 
Borger9700,	sommeraktiviteter  49.000  Kroner 
Brevdueforeningen	Kås,	renovering	af	klubhus  30.000  Kroner 
Brovst	Handels-	og	Borgerforening,	julebelysning  25.000  Kroner 
Brovst	Handels	og	borgerforening,	vægmaleri  50.000  Kroner 
Brovst	Lokalhistoriske	Sognegruppe,	IT-udstyr  25.000  Kroner 
Brovst	Musikforsyning,	lydanlæg  40.000  Kroner 
Brovst	Petanque,	petanquebaner  40.000  Kroner 
Brovst	Pigegarde,	instrumenter  75.000  Kroner 
Brovst	Pigegarde,	slagtøjsinstrumenter  60.000  Kroner 
Brovst	Speedway	Club,	banebelægning  48.000  Kroner 
Brønderslev	Badminton	Club,	badmintonnet  20.000  Kroner 
Brønderslev	Bokseklub,	boksering  75.000  Kroner 
Brønderslev	Cross	Klub,	hydraulisk	Dosserblad  40.000  Kroner 
Brønderslev	Familie-	og	Firmaidræt,	fornyelse	af	indgangspartier  43.750  Kroner 
Brønderslev	Golfklub,	affaldsstativer	og	bænke  50.000  Kroner 
Brønderslev	LandboSenior,	transportabelt	højtaleranlæg  15.000  Kroner 
Brønderslev	Rideklub	(BRRK),	LED-lys  50.000  Kroner 
Brønderslev	Tennisklub,	lysanlæg  50.000  Kroner 
Børge	Møller,	bogudgivelse  15.000  Kroner 
Børglum	Menigshedsråd,	forundersøgelse	til	arkæologisk	udgravning  40.000  Kroner 
Børnenes	Jord	i	Vrå,	nyt	køkken  30.000  Kroner 
Bådelaget	Anna	af	Slettestrand,	Bæredygtige	Anna  57.683  Kroner 
Bådelaget	Elbo,	sikkerhedsudstyr  44.100  Kroner 
Carbon2Value  350.000  Kroner 
Center	for	Papirkunst  250.000  Kroner 
Dansk	Blindesamfund,	Klub	Jammerbugt  12.500  Kroner 
Danske	Diakonhjem,	Plejehjemmet	Kornumgård,	bus  50.000  Kroner 
Den	erhvervsdrivende	Fond	Brønderslev	-	Hallerne,	vandrerhjem  100.000  Kroner 
Den	selvejende	institution	Brovst	Friplejehjem,	Orangeri  50.000  Kroner 
Den	selvejende	institution	Rugbrødsbageriet  75.000  Kroner 
Den	Socialøkonomiske	Virksomhed	(RSV)	Vrå	Bryghus	A/S  75.000  Kroner 
Dit	lokal	tv,	ENG-kamera  95.400  Kroner 
Egnssamlingen	Saltum,	LED-lys  55.000  Kroner 
Egnssamlingen	Saltum,	magasin-	og	udstillingsbygning  250.000  Kroner 
Erhvervsforening	Destination	Blokhus/Hune  50.000  Kroner 
Erhvervsforeningen	Destination	Blokhus/Torvegruppen,	skøjtebane  250.000  Kroner 
eSport	NORD  137.500  Kroner 

For en række større projekter 
er der tale om delfinansiering, 
hvor pengene fra SE Vækstpul-
je Nyfors først udbetales, når 
den resterende finansiering er 
indhentet og dokumenteret.På de følgende sider kan du se en liste over de 188 projekter, 

der fik bevilliget støtte fra SE Vækstpulje Nyfors i 2017.
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FDF	Pandrup,	bålsteder	og	grønne	områder  57.039  Kroner 
FDF	Aaby-Vedsted,	multirum  50.000  Kroner 
Fodslaw	Jammerbugten,	Fodslaw  10.000  Kroner 
Fonden	Brønderslev	-	Hallerne,	klatrevæg  50.000  Kroner 
Fonden	Svinkløv	Badehotel,	Svinkløv	Badehotel	2.0  500.000  Kroner 
Fonden	Vildmoseporten,	nye	tage  100.000  Kroner 
Forening	Jetsmark	Lokalråd,	legeplads  50.000  Kroner 
Foreningen	Skipper	Klement	Plads	i	Ryaa,	montering	af	tagrender  25.000  Kroner 
Foreningssamvirket	for	Vrensted	og	Omegn,	Byens	Hus  150.000  Kroner 
Fristrup	Rideklub,	LED-belysning  50.000  Kroner 
Fristrup	Rideklub,	LED-belysning  40.000  Kroner 
Frivillig	Socialt	Arbejde,	Søndagscafé  3.500  Kroner 
Gjøl	Jagtforening,	Compak	Sporting  50.000  Kroner 
Gjøl	Lokalhistorisk	Forening,	Gjøl	Lokalhistorie  20.000  Kroner 
Gjøl	Ro	og	KaJakklub,	Ryå	Majeri	Havn  62.500  Kroner 
Gjøl	Sejlklub,	Fevajolle  25.000  Kroner 
Gjøl	Sejlklub,	Følge-	og	instruktørbåd  50.000  Kroner 
Gl.	Brovst	Beboerlaug,	fri	fitness  50.000  Kroner 
Gøl	Bådens	Træskibslaug,	restaurering	af	Gøl	båden  200.000  Kroner 
Gøttrup	Kultur-	og	Forsamlingshus,	borde	og	AV-ustyr  25.296  Kroner 
Hallund-Hollensted	Borger-	og	Idrætsforening,	trapperenovering  25.000  Kroner 
Halvrimmen	Billardklub,	renovere	af	borde  25.000  Kroner 
Han	Herreds	MC	Klub,	post,	vinduer	og	dør	i	klubhus  30.000  Kroner 
Hanherreds	Biavlerforening,	teorilokale  20.000  Kroner 
Hjortdal	Beboerforening,	bordtennisborde  8.300  Kroner 
Hune	Boldklub,	mere	energi	på	grønsværen  50.000  Kroner 
Hune	Boldklub,	nye	veje  50.000  Kroner 
Hyggeklubben	på	Kaas	Plejecenter  5.000  Kroner 
Idrætsforningen	GVL	Løkken,	Løkken	er	motion	og	bevægelse  75.000  Kroner 
Ingstrup	Bogby,	bogbrugsen  92.000  Kroner 
Ingstrup	Efterskole,	Ingstrup	Triveselsskole	og	Jammerbugt	Kulturskole,	anlæg	til	Skolegårdsrock  59.966  Kroner 
Ingstrup	Forsamlingshus	-Borgernes	Hus,	julebelysning  39.200  Kroner 
Ingstrup	nørkleklub,	symaskiner  10.000  Kroner 
Islænderklubben	Ægir,	terrasse	og	overdækning  35.500  Kroner 
Jammerbugtens	Golfklub,	energioptimering  50.000  Kroner 
Jammerbugtens	Golfklub,	lynsheltere  30.000  Kroner 
Jammerbugtfugleforening,	renovering	af	udstillingsbure  19.500  Kroner 
Jerslev	Sterup	Idrætsforening,	intelligent	udendørs	og	aktivt	læringsområde  100.000  Kroner 
Jerslev	Sterup	Idrætsforening,	lys  100.000  Kroner 
Jetamark	Motionsklub,	maskiner  50.000  Kroner 
Jetsmark	IF/forening,	klubhus  120.000  Kroner 
Jetsmark	Lokalråd,	legeplads  50.000  Kroner 
Jetsmark	Pensionistforening,	krolf  6.900  Kroner 
Jetsmark	Stadion,	stadionlys  200.000  Kroner 
Jetsmarkhallen,	handicaplift  36.000  Kroner 
Kamillus	Jammerbugt,	undervisning	og	formidling  15.000  Kroner 
KEC-jammerbugt,	caféscene	og	foyer  50.000  Kroner 
KFUM	Spejderne	Bonderup	Gruppe,	elinstallation  50.000  Kroner 
KFUM	Spejderne	i	Saltum,	spejdertelt  10.000  Kroner 
KFUM	spejderne,	Tranum,	nye	borde  15.000  Kroner 
KFUM-spejderne	i	Skovsgaard,	stabs-	og	samlingstelt  20.000  Kroner 
Klim	fribørnehave	og	vuggestue,	bålsted  30.000  Kroner 
Klim	Friskole,	udendørs	skoleliv  75.000  Kroner 
Klim	Landsbyforening,	legeplads  30.000  Kroner 
Klithuse	Militaryklub,	bundfældningstank	og	nedsivningsanlæg  25.000  Kroner 
Klokkerholm	Idrætsforening,	areal	ved	klubhus	  50.000  Kroner 
Kloster	MC,	varmepumpe  15.500  Kroner 
Kolonihaveforeningen	Agdrupparken,	renovering	af	klubhus  100.000  Kroner 

10  | Støttede projekter

SE Vækstpulje Nyfors 2017.indd   10 23/02/2018   08.23



Kom	og	dans	Aabybro,	udstyr  48.101  Kroner 
Kom	og	dans,	Brønderslev,	musikanlæg  22.514  Kroner 
krudtuglerne  20.000  Kroner 
Kræft	Cafeen,	9490	Pandrup  20.000  Kroner 
Kultur-	og	erhvervscenter	Jammerbugt,	belysning  39.000  Kroner 
Kulturforeningen	Tinghuset,	lydanlæg  75.000  Kroner 
Kunstgruppen	SILIKONE,	varmepumpe  19.937  Kroner 
Kaas	Borgerforening	ved	Hanne	og	Ove	Bech	Larsen,	julebelysning  50.000  Kroner 
Laugsforsamlingen	Løkken	Miniby,	værktøj  20.575  Kroner 
Løkken	Borger-	og	Haandværkerforening,	Vendsyssels	Plantage  40.000  Kroner 
Løkken	Golfklub,	baneudvikling  50.000  Kroner 
Løkken	Lokalhistoriske	Arkiv,	klimastyring/-overvågning  15.625  Kroner 
Løkken	Museum	og	Løkken	Redningshus,	gamle	fotos	med	nyt	liv  50.000  Kroner 
Løkken	Turistforening,	havet	lyset	og	lykken  50.000  Kroner 
Midtvendsyssel	Veteranklub,	inventar	til	klublokale  50.000  Kroner 
Moselauget,	Kaas	Briketfabrik	  100.000  Kroner 
Naturbørnehuset	Søstjernen,	naturcykler  42.781  Kroner 
Netværk	Øland	,	belysning  50.000  Kroner 
Netværk	Øland,	udearealer  20.000  Kroner 
Nordvest	Bådelaug,	garnspil	og	udskiftning	af	skrue  75.000  Kroner 
Ny	Thorup	Fiskepark,	Overnatning	under	åben	himmel  10.000  Kroner 
Oasefolkene,	Hjermitslev	Borgerforening,	havetraktor  10.000  Kroner 
Pandrup	Bokseklub,	boksering  75.000  Kroner 
Pandrup	Bokseklub,	Lys	set-up	til	boksering  50.000  Kroner 
Pandrup	Borgerforening,	ny	belysning	og	renovering	af	Klostergårds	Mølle  52.500  Kroner 
Pandrup	Bridgeklub,	skolebridge	-	ældrebridge  36.000  Kroner 
Pandrup	Dykkerklub,	Dive25  50.000  Kroner 
PGU-Pandrup,	springgrav  150.000  Kroner 
Poulstrup	Friskole	&	Børnehus,	legeplads  50.000  Kroner 
Projekt	Baunehøj,	Klub	Georg  73.000  Kroner 
PSI	Serritslev,	fitnesscenter	og	samlingssted  50.000  Kroner 
Psykiatrihistorisk	Museum/FATA	,	Psykiatrihistorisk	Museum	  23.100  Kroner 
Pårørende	og	frivilliggruppe	på	demens	afsnittet	Solgården	9690	Fjerritslev,	Dans	og	Syng	sammen  19.500  Kroner 
Ressourcecenteret24syv,	akademi	for	bæredygtig	livskvalitet  50.000  Kroner 
ROFL	Rin  61.439  Kroner 
Rotary	Aabybro,	genoprettelse	af	Vandkunsten  95.000  Kroner 
Ryå	Bådelaug,	Aabybro,	handicapvenlig	adgang  51.000  Kroner 
Saltum	Plejecenter,	grillarrangement	  6.400  Kroner 
Schæferhundeklubben,	Kreds	67	-	Jammerbugt,	klubhus	og	ny	træningsbane  50.000  Kroner 
Serritslev	Borgerforening,	legeplads  50.000  Kroner 
Skovens	venner,	shelterplads  30.000  Kroner 
Skovsgård/Brovst	KFUM	IF	Badminton,	tilbehør	til	træning  15.000  Kroner 
Skovsgaard/Brovst	kfum	if	gymnastikafdelingen,	Der	er	plads	til	alle  89.937  Kroner 
Slettestrand	Trail	Builder	Laug,	VELO-bane	i	Hjortdal  150.000  Kroner 
Stenum	Børnehave,	bålhytte  40.000  Kroner 
Støtteforeningen	for	Brønderslev	Neurorehabiliterings	Center,	pavilloner  30.000  Kroner 
Støtteforeningen	for	Børnehuset	Halvrimmen,	belysning	og	oplysning  30.000  Kroner 
Telling	Forsamlingshus,	varmepumper  36.487  Kroner 
Thorup-Klim	Hallen,	udskiftning	af	lamper  50.000  Kroner 
Tolstrup-Stenum	Friskole,	Natur	i	hverdagen  50.000  Kroner 
Tolstrup-Stenum	Lokalhistoriske	Arkiv,	klimaanlæg  40.000  Kroner 
Tolstrup-Stenum	Sognecenter,	folkepark  50.000  Kroner 
Tranum	Forsamlingshus,	nye	gulve  50.000  Kroner 
Tranum	Strandgård	Kunst	og	Kulturcenter,	fliser	og	læhegn  20.000  Kroner 
Tranum	Strandgård	Kunst	og-Kulturcenter,	varmepumpe  52.315  Kroner 
Troldehøjene	Aktivitetsplads  100.000  Kroner 
Vedsted	Gymnastik	forening	Senior	petanque,	dræn	af	pentanquebaner,	petanquekugler  20.000  Kroner 
Vedsted	gymnastikforening,	fornyelse	af	klubben  15.000  Kroner 
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Vendsyssel	Fødevarer,	markedsføring  40.000  Kroner 
Vester	Han	Herred	skytteforening,	sommer-Biathlon  25.000  Kroner 
VesterhavsRock  30.000  Kroner 
Vittrup	Skolen	-	Fri	Fagskole	S/I,	etablering	af	erhvervskostskole  100.000  Kroner 
West	Vendsyssel	Buelaug,	buer,	pile	og	3D-dyr  40.000  Kroner 
WFR	Vandstrømsturbine  100.000  Kroner 
Ældre	hjælper	Ældre,	udvidelse	af	sansehave  23.000  Kroner 
Ældre	i	Bevægelse	Krolfbane  10.000  Kroner 
ØAH	Hallen,	kantinemøbler  35.000  Kroner 
Øland	Badminton,  4.500  Kroner 
Øland	Beboerlaug,	nye	stole  25.000  Kroner 
Øland	Børnehus,	legeplads  40.000  Kroner 
Øland	Golfklub,	klublokale  50.000  Kroner 
Øland	spejder,	bålhytte  46.250  Kroner 
Øland	spejder,	bålhytte  50.000  Kroner 
Ørebro	Beboerforening,	Gøttrup	under	Bakken  15.000  Kroner 
Ørebro	Boldklub,	toilet  26.875  Kroner 
Ørum	natur	og	aktivitetsplads	OASEN,	bålhytte  50.000  Kroner 
Øster	Han	Herreds	Egnssamling,	maskinhus  125.000  Kroner 
Øster	Han	Herredsd	Egnssamling,	flisebelægning	til	indkørsel	og	gårdsplads  40.000  Kroner 
Aaby	Sogns	Jagtforening,	jagthorn  30.000  Kroner 
Aabybro	Golfklub,	lift	og	kran  75.000  Kroner 
Aabybro	Golfklub,	teestedsskilte  25.000  Kroner 
Aabybro	Idrætsforening,	borde	og	stole  65.000  Kroner 
Aabybro	Idrætsforening,	lys,	udskiftningsbokse	og	ellåse  100.000  Kroner 
Aabybro	IF,	Lys	og	udskiftningbokse  50.000  Kroner 
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Uddannelse

Andre almenvelgørende projekter

Foreninger

Forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til erhvervs- og kulturlivet

Idræt og kultur

Iværksætteri og innovation

Fordeling af 

MIDLER I 2017
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Takket være frivillige kræfter skal den bevaringsværdige Gølbåd fra 1908 
endnu en gang ud at sejle på Limfjorden. Arbejdet med at restaurere bå-
den tager form, og allerede senere på året kan båden igen søsættes. 

Foreningen Gølbåden Træskibslaug er stiftet med det formål at restau-
rere og bevare fragt- og passagerbåden Gøl fra 1908 som et aktivt, 
autentisk kulturminde. Båden er nemlig et symbol på tidligere tiders 
afhængighed af skibstransport af mennesker og varer over Limfjorden. 

Til det arbejde blev Gølbåden Træskibslaug i 2017 støttet af SE Vækst-
pulje Nyfors med 200.000 kroner.

Pengene er blevet brugt til en ny motor, som træskibslauget regner med  
at få installeret i 2018. Indtil videre er restaureringen af skroget færdig, 
og de mangler nu at få det beklædt med egeplanker, for at skibet kan 
komme til søs. 

- Det har betydet alt for os at få de midler fra SE Vækstpulje Nyfors, for-
di de ikke var øremærket til bestemt brug. Så det har gjort det nemt for 
os at arbejde med. Normalt, når vi søger fonde, skal der ligge et konkret 
tilbud inden ansøgning, og det kan være et stort arbejde. Så det har 
været meget fleksibelt med den her donation, fortæller Ivan Kristensen, 
formand for Gølbåden Træskibslaug.
 
Det er en dyr fornøjelse at restaurere en båd fra det forrige århundrede. 
Ifølge Ivan Kristensen løber det samlede projekt op i tre millioner kroner, og 
af de penge mangler foreningen fortsat at finde de sidste 800.000 kroner. 

Lysten skal drive 
Gølbåden til søs

14  | Case

SE Vækstpulje Nyfors 2017.indd   14 23/02/2018   08.24



Frivillige hænder løfter projektet
Restaureringen af Gølbåden er inddelt i faser, og for at sik-
re den rette håndværksmæssige kunnen, er der ansat en 
skibstømrer til at udføre en del af arbejdet. Resten bliver 
gjort af frivillige hænder, og her er kutymen, at hver især 
må bidrage med det, man kan.

- Der kommer mellem fem og ti frivillige om ugen og 
hjælper med det praktiske. De fleste er pensionister og 
har en eller anden håndværksmæssig baggrund, forkla-
rer Ivan Kristensen.

Hvis alt går efter planen vil Gølbåden være færdigrestau-
reret i 2019.
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Fra marts 2018 bliver et nyt turistmål føjet til landkortet, når Cen-
ter for Papirkunst åbner i Nordjylland – nærmere bestemt i Hune 
ved Blokhus. Det bliver Danmarks første museum for papirkunst.

Mange børn kender til fornøjelsen af at klippe fine former i papir 
– specielt i den spæde start af foråret, når det klassiske gækkebrev 
bliver klippet med en forhåbning om at få et påskeæg retur. For 
Karen Bit Vejle startede interessen for papirkunst også netop her, 
da hun som 5-årig klippede sig første gækkebrev. Som det ellers 
sker for så mange andre, mistede hun dog ikke interessen. Saks og 
papir har fulgt Karen Bit Vejle lige siden, og i mere end 50 år har 
hun nu perfektioneret sin teknik.

Jeg lægger en værdi og mening bag hvert eneste klip. 
Jeg vil sige noget med den kunst, jeg laver

- Karen Bit Vejle

I dag er Karen Bit Vejle en internationalt anerkendt psaligraf 
(papirkunstner). Hun har boet i Trondheim i Norge i mere end 
30 år og havde sin debutudstilling i 2008 på Nordenfjeldske 
Kunstindustrimuseum. Udstillingen vakte stor opsigt og med 
støtte fra Nordisk Kulturfond i 2009 blev en vandreudstilling i 
alle de nordiske lande etableret.
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Vender hjem med en vision
Siden da har succesen rullet af sted, og som det næste skridt 
har Karen Bit Vejle valgt at rykke teltpælene op for at vende 
hjem til Danmark og starte sit eget museum op i Hune. Til 
det søgte hun SE Vækstpulje Nyfors om støtte og fik bevilget 
250.000 kroner fra puljen.

- Center for Papirkunst er en ny, innovativ virksomhed af høj 
international standard her i Nordjylland. Centret vil både ska-
be lokale arbejdspladser og bidrage positivt til udvikling i om-
rådet ved at tiltrække turister. Et fantastisk, visionært projekt, 
som vi gerne vil støtte op om, og som vi glæder os til at følge, 
fortæller Karsten Frederiksen, formand for SE Vækstpulje Ny-
fors om begrundelsen for støtten.

Det er en støtte, som i den grad varmer hos Karen Bit Vejle 
og Center for Papirkunst. Med støtten er den grundlæggende 
kapital for projektet nemlig på plads, og de store tanker kan 
blive til virkelighed:

- Visionen er at skabe et kulturelt pusterum i en hektisk hver-
dag. Vi løfter begrebet ”slow art” frem og skaber et fristed for 
fordybelse, refleksion og venlighed. Med det udgangspunkt er 
det ambitionen at være et kulturelt fyrtårn for Jammerbugt 
Kommune og Nordjylland, idet centret formidler en kunstart, 
som stort set alle danskere har prøvet kræfter med – og dette 
på et højt internationalt niveau, slutter Karen Bit Vejle.

Center for Papirkunst åbner efter planen 23. marts 2018.
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Medieomtale
af SE’s vækstpuljer

Månedsudvikling
- antal omtaler

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

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

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

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

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

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

Geografisk 
oversigt111

OMTALER
REGION NORDJYLLAND

Læsere: 3.497.093
Annonceværdi: 676.133 kr. 38

OMTALER
LANDSDÆKKENDE

Læsere: 3.584.657
Annonceværdi: 1.141.590 kr.

327
OMTALER

REGION SYDDANMARK

Læsere: 5.762.021
Annonceværdi: 1.089.604 kr.

1
OMTALER

REGION HOVEDSTADEN

Læsere: 10.432
Annonceværdi: 1.565 kr.

45 45

32

18
22 21 21

37

62
59

55
60
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Regionale og lokale dagblade

Webkilder

Lokale ugeaviser

Fagblade og magasiner

Landsdækkende dagblade

Omtaler fordelt på 

MEDIETYPER

Uddrag af overskrifter i medierne

SE-penge skal styrke
det aktive lokalsamfund

PENGEGAVE LETTER FISKERIET

El-penge skaber liv i landsdelen

Ole	Opfinder	tester	vandstrømsturbine

Pengedryp på 5 Løkken 
foreninger fra vækstpulje

108 projekter har nydt 
godt af SE-donationer

Penge til boksere og 
ølbryggere Støtte til hotel 

og papirkunst

Et projekt for hele Jerslev

M
åling: A

nsøgere er godt tilfredse
m

ed fondenes vejledning

Nationalmuseet	kan	nu	lave	undersøgelser
på	Børglum	Kloster	Kirkegård

Penge	til	julebelysning	i	Kaas
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Edison Park 1, Esbjerg N, CVR nr. 38476114

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

SE Vækstpulje Nyfors støtter 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 Nyfors støtter:
• Nye	og/eller	særligt	innovative	projekter	(nye	ideer,	der	skaber	nye	arbejdspladser)
• Foreningslivet
• Idræts-	og	kulturlivet
• Uddannelse
• Forsknings-	og	formidlingsprojekter,	der	har	som	formål	at	bevare	og/eller	udvikle	erhvervs-	og		

kulturlivet	i	SE’s	nordlige	forsyningsområde
• Formål,	der	efter	bestyrelsens	skøn	har	tilknytning	til	formålet	–	herunder	almenvelgørende	formål

Bestyrelsen	for	SE	Vækstpulje	Nyfors	består	af	otte	medlemmer	fra	den	tidligere	bestyrelse	i	Nyfors	a.m.b.a.,	samt	formand	og	
næstformand	for	bestyrelsen	i	SE	a.m.b.a.	Bestyrelsen	tæller	samlet	10	medlemmer.

Puljen	kan	foreløbigt	uddele	10	millioner	kroner	årligt	de	kommende	9	år.	Det	er	vedtaget,	at	en	enkelt	ansøgning	højst	kan	
modtage	15	%	af	puljens	kapital.

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