
Generationsskifte hos Svendborg Bugser A/S

Goddag-og-farvel reception
Generationsskiftet hos Svendborg Bugser A/S har været

planlagt længe. Alligevel er det en stor dag for Niels

Henriksen at kunne overdrage sit livsværk til Niels Ove

Henriksen.

Niels Henriksen startede som selvstændig med coaster

i 1968 og erhvervede sin første slæbebåd i 1977.

Niels Ove Henriksen har været med i sin fars såvel som

i sit eget rederi siden 1984, og fortsætter nu som ejer af

Svendborg Bugser A/S.

I den anledning vil det glæde os at se kunder, leveran-

dører, kolleger, venner samt familie til en-goddag-og-

farvel reception.

Det sker:

Fredag den 14. august fra kl. 13:00 til kl. 17.00 på
Hotel Christiansminde,
Christiansmindevej 16,
DK-5700 Svendborg

Med venlig hilsen

Niels Henriksen & Niels Ove Henriksen

Da vi meget gerne vil have et indtryk af, hvor mange gæster
vi skal forvente, bedes du tilmelde dig til arrangementet på:
reception@svendborgbugser.dk
- inden 31/7-15 med antal.

SVENDBORG BUGSER A/S
Nordre Kajgade 9a
DK-5700 Svendborg
Denmark
T: +45 6222 2911
info@svendborgbugser.dk
www.svendborgbugser.dk

Let us take the strain!
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Ønsker De at indrykke en pro� lannonce, kontakt: 
LARS MAIBORG - Tlf. 65 45 53 49. Fax. 66 15 47 54. 
E-mail: lam@fynskemedier.dk
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- Så er der kun brug for ener-
gien fra Vorherre, siger Pe-
der Frederiksen med et skævt 
smil og flytter blikket fra den 
firkantede solcelle i sine hæn-
der op på den fynske som-
merhimmel.

Den 31-årige fynske el-in-
stallatør, som driver Vantin-

ge-El, er på besøg i det sydlige 
Odense for at installere en 
såkaldt luftsolfanger, der ved 
hjælp af solenergi kan skabe 
ventilation med tør og varm 
luft og dermed være med til 
at forhindre eksempelvis fug-
tige kældre og lumre som-
merhuse.

Dagens kunde har selv 
haft råd til den grønne el-
installation, men det er langt 
fra altid tilfældet, når Peder  
Frederiksen bevæger sig 
rundt i det fynske. Derfor fik 
han en lys idé for tre år siden, 
da han var på besøg hos en 
bankdirektør for at installere 
solceller:

- Det er jo ikke alle, der lige 
kan lægge 100.000 kroner på 
bordet, selvom de ønsker at 
skifte til en grønnere energi-
løsning. Og jeg oplever des-
værre ofte, at folk har svært 
ved at få deres bankrådgiver 
med på ideen. 

- Så da jeg tilbage i 2012 var 
hjemme hos Klaus Sørup, der 
er kundedirektør i Totalban-
ken, faldt vi i snak om bespa-
relserne ved at skifte til noget 
mere energieffektivt. Så be-
gyndte jeg at bearbejde ham 
lidt, og så kunne han ligesom 
se, at idéen kunne bredes ud.

Det blev starten på et sam-
arbejde mellem Totalbanken 
og el-installatøren, hvor ban-
ken opfandt et såkaldt energi-
lån til interesserede kunder, 
og hvor Peder Frederiksen 
så hjælper dem med at skifte 
til et bæredygtigt opvarm-
ningsalternativ.

I første omgang blev en 
række kunder indkaldt til et 
aftenmøde for at høre om 
mulighederne for at hoppe 
med på solcellebølgen, og 
sidste år blev projektet så ud-
videt til at gælde varmepum-
per for kunder, der gerne vil 
spare på varmeregningen ved 
at skifte deres gamle oliefyr 
ud.

Fri fra fosile brændstoffer
Energilånet var det første af 
sin slags på Fyn, og for Peder 
Frederiksen har løsningen 
betydet flere kunder i butik-
ken. Men det har også givet 
ham en mulighed for at gå i 
den retning, han har brændt 
for, siden han stod som fær-
diguddannet el-installatør i 
2011. En retning, der ikke kun 
er god for pengepungen, men 
også for miljøet.

- Det har været mit mål fra 
starten. Hvis vi i Danmark 
skal konkurrere om at sætte 
en stikkontakt billigst i, så kan 
det næsten være lige meget. 
Jeg vil hellere lave noget, som  
der ikke er mange, der gør, 
og som samtidig er med til at 
sætte omstillingen i gang for 
alvor.

- Politikerne lægger kli-
maplaner og vil gerne have 
samfundet og erhvervslivet i 
den retning, og jeg prøver at 
arbejde i en retning, som po-
litikerne arbejder i, siger han 

- Jeg arbejder i politikernes      retning

 ■Det er ikke for sjov, at  
Peder Frederiksen bestod el-
installatør-uddannelsen med 
et snit på 12. Kvaliteten skal 
nemlig være i top for fynboen, 
der har lært alle Totalban-
kens medarbejdere at kende 
forskel på gode og dårlige 
solcelleprodukter og varme-
pumper, efter han indledte et 
samarbejde med banken om 
energilån til private. 

sker stadig møder modstand, 
når de går til deres bank med 
en idé om at skifte til en var-
mepumpe:

- Der er mange bankrådgi-
vere, som ikke kender til var-
mepumper, og de er måske 
også nervøse for, at det ikke er 
en holdbar investering. Der-
for var det også fantastisk, at 
Totalbanken greb min ide. 
For en bank skal i mine øjne 
ikke kun være et sted, der 
bare tilbyder en konto og et 
dankort.

Hos Totalbanken var man 
dog også lidt mistænksomme 
i starten. Især over for varme-
pumperne, fortæller Klaus 
Sørup:

- Personligt var jeg lidt 
skeptisk. Ville det støje med 
en pumpe udenfor, som man-
ge kunder også tænker? Men 
vi holdt møder med Peder og 
kunderne, hvor vi også hev 
eksterne folk ind og fik jo de-
monstreret, hvad det vil sige.

Og nu er tvivlen da også 
manet helt i jorden hos direk-
tøren:

- Det er jo en løsning, der 

 ■Et grønnere Fyn er både en vision og en 
forretning for el-installatør Peder Frederiksen, 
der har lokket en lokal bank med på idéen om 
at tilbyde energilån til private

med henvisning til den dan-
ske målsætning om at være fri 
for fossile brændsler i 2030.

Op imod 100 fynske fami-
lier har fået foretaget ener-
giforbedringerne gennem 
Totalbanken og Vantinge-El, 
og Peder Frederiksen arbej-
der også for folk, der finder 
finansieringen til en ny ener-
giløsning andre steder. For 
der er nok at tage sig til, som 
han siger. Omkring 250.000 
danskere har eksempelvis 
stadig et oliefyr, og Peder  
Frederiksen vurderer, at der 
nok er cirka 50.000 på Fyn.

Derfor ærgrer det ham også 
en smule, at mange menne-

ikke kan gå dårligt. Peders 
materialer er jo ikke Kina-
modeller, så det er en hold-
bar investering for både os og 
kunderne. Folk går måske fra 
en varmeregning på 20.000 
kroner til 6000-7000 kroner 
og føler, de gør noget for mil-
jøet. Det giver en bedre øko-
nomi, og det giver jo afledte 
effekter til os som bank. Så 
alle er faktisk glade.
Og man skal heller ikke 
kimse ad den samfundsmæs-
sige effekt, mener Peder  
Frederiksen:

- Man skal ikke undervur-
dere, hvad det betyder, når 
de private investerer i fremti-
den og i omstillingen. Det så 
vi med solcellerne, som over 
80.000 danskere har taget til 
sig. Og potentialet er altså 
stadig kæmpestort.

Af Leif H. Pedersen
Foto: Roland Petersen
lehp@fyens.dk, rope@fyens.dk

Business-Fyn
Redaktør:  
 Peter Rasmussen
 2464 2511
 Fax: 65 45 52 88 
erhverv@fyens.dk
Journalister: 
Jakob H. Christiansen, 6545 5200
Charlotte Pedersen, 6545 5135

Thomas Bach-Laursen, 6545 
5103
Kasper Løvkvist, 6545 5158
Elisabet Svane, 4045 8822
Rikke Hyldgaard, 6545 5184
Tommy Byrne, 6545 5194
Jakob Herskind, 6545 5199
Birgit Bakkær, 6545 5195

Kristina Lund Jørgensen, 
6545 5285
Mathilde Fischer Thomsen,  
6545 5171
Leif H. Pedersen, 6545 5136

 
Redigeret af: Almar Evensen



www.kaffeimperiet.dk

Lej en køler
Gratis prøveperiode, de første 14 dage.

Vand leveret lige til døren

”Vand er
kilden til sundhed,
så husk at slukke

tørsten med
iskoldt vand”

Mangler du en hyggelig
sommer-tradition?

Her er en vifte af gode bud på sommer-traditioner midt i Odense:

• Sejlturmed turbåden til Fruens Bøge og tilbage

• Oplev H.C. Andersens eventyr i Eventyr på Åen

• Nyd sprøde toner hver lørdag i ferien til Jazz på Åen

• Sejl selv i vandcyklerne og kom helt tæt på åens dyr

• Nyd en eventyrvaffel ved Aafartens Café Sommer

Læs mere om sejlturen, events, vandcykler og caféen
på www.aafart.dk

Eventyrlige oplevelser og traditioner

www.aafart.dk

Alle fortjener en stærkere fremtid!

Havnegade 19 • 5000 Odense C • Tlf. 20 59 96 10
Telefontider: Hverdage: 11.00-16.00 • Weekend: 14.00-17.00

www.løfteriet.dk

Priser pr. md
.:

Kr. 325,- • Stud
erende kr. 290

,- • Oprettelse
kr. 150,-

Medbring den
ne annonce o

g spar oprette
lsesgebyret!

Strandgade 2 · 5300 Kerteminde · Tel. +45 65 32 16 05 · www.tornoeshotel.dk

Vi har og skaber rammerne, når du sætter andre stævne på Tornøes Hotel. Udenfor
er der masser af frisk luft, inspirerende omgivelser, seværdigheder og mulighed for
at slappe af i smukke Kerteminde. Indenfor har du moderne, lyse og venlige møde
lokaler med alle faciliteter til din rådighed.

Alt dette er ingredienserne i vores opskrift på dit næste vellykkede kursus, møde
eller konferencen, hvor I skal mødes centralt i landet.

Konferencer
Inspirerende rammer, når I mødes
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