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Få Danmarks førende startup-medie – IVÆRKSÆTTEREN – sendt direkte til din virksomhed.
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Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening

D

e knokler i døgndrift og skaber arbejdspladser over hele landet. Iværksættere og små
virksomheder er rygraden i erhvervslivet. Ni
ud af ti virksomheder i Danmark har under
ti ansatte. Alligevel har det gennem årtier typisk været de
store virksomheder, som løb med den politiske bevågenhed.
Kun det sidste halvandet år har der været særlig fokus
på os iværksættere. Ved regeringsudvidelsen i 2016
introducerede Brian Mikkelsen (K), som ny erhvervsminister, iværksætteriet som et selvstændigt punkt i regeringsgrundlaget og etablerede Iværksætterpanelet som
inspirationskilde. Det var rigtig godt og tiltrængt!

Løn, manglende brugervenlighed ved offentlige digitaliseringsløsninger og komplicerede skatteregler er blot nogle
af de udfordringer, som iværksættere og små virksomheder bokser med. Administrative byrder tyngder særlig
hårdt, når det typisk er iværksætteren selv, der skal klare
”papirarbejdet” i weekenden eller om aftenen efter en lang
arbejdsdag.

Og næppe havde Iværksætterpanelets formand Tommy
Ahlers lanceret et omfattende idekatalog til at få sat
blus under iværksætteriet, før statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) håndplukkede den foretagsomme serieiværksætter og investor som regeringens nye ”fremtidsminister”.

Den virkelighed kender de to ministre. ”Der bliver opkrævet rigtig mange girokort med alle mulige småting, der
relaterer sig til det at have medarbejdere. Der er tilskud til
praktikpladsordninger, der er tilskud til en barselsfond, der
er ATP, og der er mange andre småting, man får girokort
på. Jeg vil gerne tage en diskussion om, hvordan vi kan få
slået nogle af de her småting sammen,” har erhvervsministeren pointereret i et interview i Dagbladet Børsen.

Ved Brian Mikkelsens nylige exit fra politik fik vi hans
partifælle Rasmus Jarlov som ny erhvervsminister. Endnu
en iværksætter, der på egen krop har prøvet at starte
virksomhed op fra ingenting.

Alene administrationen af de syv mest benyttede registreringer hos det offentlige koster iværksættere og små
virksomheder langt over en milliard kroner, har Dansk
Byggeri beregnet.

Takket være de to nye ministre Tommy Ahlers og Rasmus
Jarlov, der begge på egen krop kender udfordringerne, har vi vel udsigt til fornyet fokus på vilkårene for
iværksættere og virksomhedsejere? Begge har i hvert fald
gjort sig til talsmænd for at gøre vilkårene bedre for os
iværksættere.

Det er vigtigt, at vi også husker, at der er rigtig mange små virksomheder, der er meget vigtige for dansk
økonomi, understreger erhvervsministeren. Det er en
vigtig pointe også at give de mindste virksomheder, den
opmærksomhed og omsorg, de retmæssigt fortjener.

I første omgang har erhvervsminister Rasmus Jarlov
varslet et opgør med et hav af bøvlede regler for små virksomheder med få ansatte. Han vil ganske enkelt forenkle
reglerne for virksomheder med færre end ti ansatte.
Det er mildest talt positivt. For der er meget at tage fat på.
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Vi kvæles i bureaukrati, fordi stort set ingen politikere og
slet ingen embedsmænd har prøvet livet som iværksætter. Det er derfor, at det er så positivt med de nye toner i
regeringen fra Tommy og Rasmus.

Med et fysisk eksemplar af IVÆRKSÆTTEREN giver
du alt fra kunder, medlemmer, besøgende, ansatte
mm. inspiration i hverdagen og lyst til at tænke ud af
boksen. Lad magasinet ligge i receptionen, i kantinen, i
mødelokalet eller andet og bidrag med maksimal værdi
og inspiration.

Magasinets Profil: Maria Flyvbjerg Bo, CXO Spenderlog
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Dansk erhvervsliv skal udvikle og forny sig, hvis vi skal
kunne oppebære høje lønninger, skabe vækst og øge produktiviteten. Her spiller iværksættere og små virksomheder en helt afgørende og hidtil overset rolle for dynamikken, og netop unødigt bureaukrati dræber mulighederne
for at koncentrere kræfterne om det væsentlige - at drive
forretningen.
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D E N N Y E M A Z DA 6 . F O R F I N E T.
Den nye Mazda6 udfordrer med elegance, der tiltrækker andres blikke. Forbedret både udog indvendigt. Designet efter vores KODO-filosofi, hvor omhu med håndværket afspejler
sig i smagfulde kvalitetsdetaljer af nappa-læder og japansk sen-træ.
Hver del i den nye Mazda6 er skabt til at levere den højeste kvalitet og komfort.
Og naturligvis er den fyldt med teknologier, der udvisker grænsen
mellem bil og fører.
DRIVE TOGETHER

Mazda6 fra 293.995 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 22,7 – 14,7 km/l. CO2-emission 117 – 156 g/km. Energiklasse
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MAGASINETS PROFIL

Siden hun gik i gymnasiet har Maria Flyvbjerg Bo, CXO i Spenderlog, kunne kalde
sig iværksætter. Da hun var 16 år fandt hun på en forretningsidé, næsten ved
et tilfælde, og hun solgte sin første virksomhed som 19-årig. Siden har hun ikke
kunne lade være med at involvere sig i at skabe og udvikle virksomheder. Magasinets profil er en iværksætter, der har rødder i tech-branchen, og hun er drevet
af at gøre en forskel.

Af Cecilie Fuhlendorff

N

år man spørger Maria Flyvbjerg Bo, hvor
mange virksomheder hun har været med
til at starte, så må hun lige tænke sig lidt
om.

“En fem-seks stykker gennem de sidste 13 år, men det
er heller ikke alt, jeg har skabt, som jeg decideret vil
kalde virksomheder,” lyder svaret.
CXO’en har dog været tidligt fra start med at skabe om hun kalder det virksomheder eller ej. Som 16-årig
ønskede hun sig brændende en halskæde, som hun
ikke havde råd til. Hun besluttede at købe den fra
udlandet, men for at det gav mening at betale porto,
måtte hun bestille nogle stykker og så forsøge at sælge
resten til nogle herhjemme. Og det gjorde hun så. Hun
fik faktisk solgt alle halskæderne og fik skabt en efterspørgsel, som hun ikke lige havde regnet med.
“Jeg fandt pludselig ud af, at mange flere ville have
halskæderne. Det blev til sidst så stort og omfattende,
at jeg måtte lave en webshop for at holde styr på ordrerne. Så skulle jeg til at have CVR-nummer og betale
skat og moms og alle de her ting. Så kørte jeg bare på,”

siger Maria Flyvbjerg.
Pludselige havde hun skabt en webshop, Auroa.dk,
der solgte smykker og tøj, og den gik tilpas godt ifølge
hende selv. Da hun havde kørt den i 3,5 år, solgte hun
webshoppen, og dermed sin første virksomhed, og stod
med en større opsparing som 19-årig - klar til studier og
til at fortsætte iværksættereventyret.

”

Iværksættermiljøet virker for mig
lige nu som det miljø, hvor folk er
mest åbne og imødekommende,
og det synes jeg, vi skal være
stolte af

Styrede mod tech-branchen
Det tekniske og manuelle arbejde med webshoppen
gav Maria Flyvbjerg den idé at lave et system, der
gjorde det lettere for andre at oprette en webshop.
Hun teamede op med en programmør, der hjalp med
at udviklet systemet. Selv lærte Maria Flyvbjerg en
masse, og blandet med en bacheloruddannelse på CBS
med fokus på tech, gav det hende tech-kompetencerne, der har gennemsyret hendes arbejde med hendes
virksomheder lige siden.
For et års tid siden gik hun så ud af en af de største
virksomheder, hun har været med til at stifte, Hufsy.
Hun måtte opgive sit “hjertebarn”, som hun kalder det,

Foto: Holy Smoke Media
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da der ikke var enighed om visionen og strategien for
virksomheden. Derefter skulle hun finde ud af, hvad
hendes karriereliv nu skulle byde på. Så hun besluttede at tage en pause ved at stifte endnu en virksomhed i sommeren 2017. Denne gang blev det ikke en
klassisk startup, men i stedet en konsulentvirksomhed, Digtio, der gjorde det muligt for hende at arbejde
med konsulentprojekter og rådgive startups.
“Efter Hufsy skulle jeg lige finde mig selv igen, fordi
man har været meget involveret. Det er lidt som at
have været i et forhold. Jeg havde brug for at skabe
plads i kalenderen til de ting, jeg ikke havde tid til i
Hufsy. Det gjorde jeg ved at stifte et selskab, hvor jeg
tilbød konsulentydelser. Jeg vidste, at hvis jeg tog et
job eller startede en startup, så ville jeg gå ind i det
fuldt ud og investere al min tid i det. Og jeg havde
ikke lyst til at gå på dagpenge. Så i stedet lavede jeg en
virksomhed, hvor jeg som konsulent på projektbasis
kunne hjælpe andre, så hvis der var nogen, der havde
brug for hjælp til at innovere, så kunne jeg hjælpe. Og
det var der heldigvis,” siger Maria Flyvbjerg.
Hun blev blandt andre hyret af Nykredit til at
dygtiggøre dem i hurtigt at eksekvere på deres idéer.
Her fandt hun ud af, at hun havde brug for at have et
team omkring sig og at have det, hun kalder en “virksomhedsbaby” - en virksomhed, hun kunne lægge al
sin energi i. Kort efter blev hun kontaktet af Camilla
Kerlauge, der er CEO i Spenderlog.

Vil gøre en forskel i Spenderlog
Maria sprang til, og i et halvt år hjalp hun med at få Spenderlog
op at køre. I februar 2018 kunne hun kalde sig CXO på fuld tid.
Virksomheden bygger på en app, der indsamler alle brugernes
kvitteringer og kategoriserer varerne derpå med det formål at
hjælpe brugerne til at ændre vaner og livsstil. App’en skal gøre
det lettere for folk, der eksempelvis vil spare penge, leve mere
bæredygtigt eller leve sundere at analysere deres vaner, og se
hvor de skal begynde. Der skulle dog lige lidt til for at få Maria
Flyvbjerg overbevist om forretningsidéen.
“Først troede jeg faktisk ikke på idéen. Men så kunne jeg se,
hvordan brugerne interagerede med app’en. Vi begyndte at gå
fra fintech-vinklen, hvor det handlede om at hjælpe brugerne
med at spare en lille smule her og der til at bevæge os over i
sundhed og livsstil, hvor jeg kunne se en kæmpe mulighed,
fordi de data, vi får ind, er så unikke. Man har ikke tidligere
kunne tracke de data. De er normalt altid biased, fordi man selv
indrapporterer, og indsamlingen kører i kortere tid. Det, Spenderlog kan nu, kan betyde rigtig meget for brugerne, men også
for forskere, der kan forske i kostens indflydelse på sygdomme
og sundhed,” siger hun.
Hun kalder fintech midlet og healthtech målet, når hun fortæller om Spenderlogs fremtid. De har både snakket med diætister
og forskere, som normalt mangler data på patienters vaner, når
de kigger ind i sygdomsforløb. Her mener Maria Flyvbjerg, at
Spenderlog kan bidrage med den data.

”

Mange spørger, hvordan
jeg kan tage den risiko,
men lige meget hvad, så
er man jo kun sikker på
indtægt, så længe man
har et job

Når hun ser på den danske iværksætterscene, så fortæller hun,
at hun er stolt over, hvor stor den er blevet. Især i de sidste 10 år
har hun kunne mærke en forskel på, hvor mange iværksættere
der er kommet til.
“Da jeg flyttede fra Aalborg til København for at studere, var
der slet ikke så mange iværksættere som i dag. Folk vil gerne
hjælpe hinanden, brainstorme og lave en masse sammen.
Iværksættermiljøet virker for mig lige nu som det miljø, hvor
folk er mest åbne og imødekommende, og det synes jeg, vi skal
være stolte af,” siger Maria Flyvbjerg.

Stor rolle på den danske startup-scene
“Hej Maria. Jeg har startet en startup. Hvad skal jeg
gøre?,” lød det i røret.

”

Efter Hufsy skulle jeg lige finde
mig selv igen, fordi man har været meget involveret. Det er lidt
som at have været i et forhold.
Jeg havde brug for at skabe
plads i kalenderen til de ting, jeg
ikke havde tid til i Hufsy.

Det er ikke bare i Spenderlog, men også på den generelle
startup-scene i landet, at Maria Flyvbjerg har været med til at
gøre en forskel. Da hun sammen med fem andre iværksættere
startede iværksætterbofællesskabet NEST Copenhagen i 2014,
var hun med til at sætte rammerne for sammenholdet i den
danske iværksætterbranche.
“Jeg er meget stolt af at have været en del af at starte NEST
Copenhagen op. Det kører bare, og det kan nærmest passe sig
selv. Det fedeste er, når man kan overlevere det, for jeg flyttede
jo ud efter noget tid, og det gjorde de fleste andre stiftere også,
men at andre så tager det på sig, så det løber videre, det synes
jeg er mega fedt. Og når man møder nogen, der bor der, så er
der bare en hjertevarme omkring at have det til fælles,” siger
Maria Flyvbjerg.

Selv tager Maria Flyvbjerg livet som iværksætter og selvstændig i stiv arm. Hun har gjort det hele sit liv, og hun kan i bund
og grund ikke lade være - også selvom det kan være en mere
usikker branche end andre. Men som hun siger: Lige meget
hvilket job man har, så er der jo en risiko.
“Et job er jo kun sikkert, indtil man bliver fyret. Mange spørger,
hvordan jeg kan tage den risiko, men lige meget hvad, så er
man jo kun sikker på indtægt, så længe man har et job. Alle
virksomheder er sårbare, og det kan gå ud over medarbejderne.
Selvfølgelig kan man sige, at rutchebanen, når man har sin
egen virksomhed, går meget ned, når den går ned, og meget
op, når den går op. Nedturene handler om dine penge og din
fremtid, men opturene er også meget vildere, fordi man er helt
anderledes købt ind i projektet. Selvfølgelig kan det være hårdt,
men man kæmper jo bare igennem,” lyder det fra hende.

Formålet med NEST Copenhagen var blandt andet, at iværksættere kunne bo side om side med andre, der også kæmpede
med at få deres virksomheder op at køre. For det giver noget,
at man har nogen omkring sig med samme mindset, og det kan
mindske tvivlen i de hårde perioder, mener Maria Flyvbjerg.
“Det har været fedt at samle nogle, der tænker i samme baner
og kan udfordre hinanden. Alle, der bor der, ved, hvad det betyder at være i en startup, og så kan man sparre med hinanden
omkring det,” siger hun.
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DANSKE OPFINDELSER

Danske opfindelser gennem tiden
FOKUS PÅ NYE DANSKE OPFINDELSER:

Geo Gearløs
har ikke
levet forgæves
Vi er stolte af og værner om de danske
mastodontopfindelser som Lego, Mærsk
og Novo Nordisk. Det kan være, at vi i
fremtiden skal tilskrive nye opfindelser til
den lange perlerække af succeser, vi allerede kender. For bare alene i 2017 blev der
indgivet 1340 ansøgninger om patenter fra
private danskere. Dette er en stigning på
19 procent siden 2013, viser tal fra Patent
og Varemærkestyrelsen.
Af Alex Randrup
For selvom vi er kendt for ikke at være villige til at tage risici
og for at være den lavest rangerende nation i verden, når
det handler om at starte egen virksomhed, så har Danmark
udviklet sig til at være et regulært opfinderland med et hidtil
uset niveau af patentansøgninger.
Vigtige ressourcer som viden, forskning og udvikling er
væsentlige ressourcer, der vist sig at være afgørende, når vi
skal opfostre nye opfindelser. Rekordmange ansøgere har
nemlig en mellemlang eller lang uddannelse bag sig, viser tal
fra Patent og Varemærkestyrelsen. Det og at vi i Danmark
har et sikkerhedsnet, hvis ens idé glipper har vist sig at være
en udslagsgivende faktor for at få flere til at gøre sine ideer
til virkelighed. Så selvom de store mastodontopfindelser
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hiver mange overskrifter hjem i pressen, så er det helt unikt
for Danmark, at helt almindelige mennesker kan have en
opfinder i maven og som gør noget ved det.
Ligeledes viser tal fra det europæiske patentkontor,
European Patent Office (EPO), at der er stor vækst i danske
ansøgninger. I alt søgte 2.114 danskere patent gennem EPO
i 2017. Det er 13 procent flere end året før. Flere danskere
søger både om patent i Danmark og i Europa, mens andre
enten søger nationalt eller europæisk. Den store søgning
giver Danmark en tredjeplads over lande i verden, der søger
patent i Europa, når man opgør det i forhold til indbyggertal.
Det er lige godt halvdelen af alle patentansøgninger, der
ender med, at opfinderen rent faktisk får patent.
Vi er kendt for meget mere end bare Mærsk-containere og
Lego-klodser ude i verden. Vi har her samlet nogle af de allermest kendte danske opfindelser. På de næste sider kan du
læse om to helt nye danske opfindelser, der er godt på vej til
at blive nye store danske eksportsucceser nemlig tyggegummiet True og modellervoksen Ailefo.

Højttaleren
Peter L. Jensen (1887-1962) stod i 1915 foran
rådhuset i San Francisco og betragtede 75.000
mennesker. De kiggede alle forventningsfulde
på hans medbragte kasse – verdens første
højttaler – der for første gang blev præsenteret
offentligt til kolossal ubel

Insulin
Det var ikke August Krogh (1874-1949), der opdagede insulinen, men han bidrog så væsentligt
til forbedringen af insulinfremstilling i Danmark,
at hans rolle er altafgørende. Hans arbejde førte
bl.a. til oprettelsen i 1923 af Nordisk Insulinlaboratorium, som senere blev en del i Novo
Nordisk.

Legoklodsen
Mange andre lavede legeklodser af især træ,
men Lego begyndte i 1940’erne at lave deres
særlige plasticklodser. Men ingen kunne få
klodserne til at sidde så godt fast på hinanden
som direktør Godtfred Kirk Christiansens kreative afdeling
fik de patent på de særlige
rør under legoklodsen.

Minerydningsplante
Molekylærbiolog Carsten Meier fra Københavns
Universitet fandt i 2001 på at bruge det naturlige farvestof i planter til at skabe en biosensor,
der kan ’tænde’ for en rød farve på basis af
forskellige stimuli. Det blev til landmineplanten
RedDetect, der skifter farve fra grøn til rød, når
den stimuleres af udsivende stoffer fra landminer eller ueksploderet ammunition.

Fiberskopet
Fiberskopet er et optisk instrument, der kan
overføre et billede til øjet ved hjælp af et særligt
bundt optiske fibre pfinderen hedder olger
Møller Hansen, og han ansøgte om patent i
1951.

Magnetisk lagring af lyd
En klaverstreng, en spole, en jernkerne, et batteri og
en mikrofon. Mere skulle Valdemar Poulsen (18691942) ikke bruge, før han i 1898 kunne præsentere
den såkaldte fonograf en opfindelse, der g orde det
muligt at gemme lyd. Det blev den direkte forløber
for båndoptageren og harddisken.

Tørbatteriet
Hvorfor ikke putte lidt hvedemel i batteriernes væske? Den tanke blev guld værd for Wilhelm Hellesen
(1836-1892). Han præsenterede i 1880’erne verden
for det første tørbatteri nogensinde. Melet gjorde
væsken sej som pasta, hvilke gjorde batterierne
lettere at transportere og håndtere.

Stomiposen
ygeple erske lise ørensen født i
fik en id ,
der var både enkel og genial: Man tog en engangspose, udstyrede den med klæbestof og satte den fast
direkte på kroppen – det var ikke længere nødvendigt med besværlige forbindinger for at få afføring ud
af siden på kroppen.

Carlsbergs gær
Emil Christian Hansen blev i 1877 ansat på Carlsberg
Laboratorium i Valby og fandt ret hurtigt ud af, at
gær kan dyrkes. Han isolerede gærcellen og tilførte
den en sukkeropløsning, hvorefter han producerede rent gær – den såkaldte rendyrkning. Gæren
anvendes i dag til fremstilling af pilsnerøl ikke blot på
Carlsberg, men på bryggerier verden over.

Brintpillen
En brintpille er en ammoniakholdig pille, som er udviklet på DTU i 2005, med kemiprofessor Claus Hviid
Christensen i spidsen. Brintpillen bærer brintatomer
bundet på nitrogen som ammoniak, hvorefter ammoniak løbende frigives og omdannes til brint. Dette
kan betyde, at biler i fremtiden bliver sikrere, da de
ikke kører rundt med brandfarligt brint i bilen.

Kilde: Patent og Varemærkestyrelsen.
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Der er meget langt fra
et jakkesæt til en
tyggegummifabrik.
På godt og ondt
Af Alex Randrup

I

dérigdommen blomstrer i det danske iværksættermiljø. I takt
med den mobile revolution har vundet indpas, udspringer
mange nye virksomheder med afsæt i tech-industrien. Med
god grund. For vi har også set de danske tech-stjerneskud
Skype, Momondo, Endomondo, Vivino og Zendesk nå helt til iværksættertoppen “over there”. Men ikke alle nye virksomheder udspringer i et håb at opbygge den næste store sociale digitale platform. Der
udspringer stadig opfindere, der finder på, orkestrerer og opbygger
virksomheder på en undren og i et håb om at gøre det eksisterende
bedre, smartere og bæredygtigt.
Historien om den danske opstartsvirksomhed True Gum er i høj grad

historien om en iværksætteridé, der er vokset på en undren, tidens
trends og en iboende tro på, at man kan skabe et naturligt alternativ til
det eksisterende tyggegummi på markedet.

472. forsøg gjorde ideen til virkelighed
At være skabere af et naturligt, bionedbrydeligt og vegansk tyggegummi stod aldrig rigtig i karriereplanen for de to tidligere konsulentkollegaer og bofæller Morten Ebdrup og Peter Regnersgaard. Oven på
et aftensmåltid fra Årstiderne tilbage i 2016 rækker Peter et stykke
lyserødt tyggegummi til Morten, og her opstod den undren, der satte
gang i deres fælles iværksættereventyr.

”

Nu er det jo ikke, fordi at de store konkurrenter kan kaldes for de mest innovative.
De er gået fra mint til cool mint... Der er jo
ikke noget, der reelt har ændret sig. Vi ved
jo godt, at vi ikke kan konkurrere på pris. Vi
satser på renhed og bæredygtighed. Et produkt, der er godt for din krop og for miljøet.
Vi forholder os til det, vi putter i munden”

“Oven på et måltid af Årstiderne, hvor der jo er fuld transparens og klarhed over produkterne, tager vi et stykke Cherry
Mint tyggegummi. Det er lyserødt. Vi aner ikke, hvad det
indeholder, og hvad der gør, at det flyder på gader og stræder.
Men hvorfor? Det må ikke være helt sundt, når andre fødevarer jo ikke bliver liggende på gaden eller i naturen mange år
efter”, siger Morten.
Uden at have den fjerneste idé om, hvordan tyggegummi
bliver fremstillet, startede de researcharbejdet, og hurtigt
bliver de klar over, at ingredienslisten til det tyggegummi,
man så glædeligt kaster i munden, indeholder en lang række
af ingredienser, som man bruger til at lave plastikflasker, lim
og bildæk. Med få klik får drengene gravet frem, at dækfabrikanten Goodyear har patent på at levere gummibase, der er
selve tyggegummiets kerne.
“Vi havde en idé om, at det ville være mega nemt at lave et
bedre alternativ, men vi anede absolut nul. Helt naivt går vi
igang, fordi vi vil have et bedre alternativ, for vi vil jo gerne
fortsætte med at tygge tyggegummi, men vi har slet ikke lyst
til det, der var på markedet. Efter 472 forsøg følte vi, at vi
havde et produkt, der kunne blive til noget,” siger Morten.

“Man skal ikke føle sig for fin til at løfte to ton
råvarer op på anden sal”
Det tog godt fem måneder at finde frem til den første prototype, der gjorde udfaldet, og forsøg nummer 472 blev værd at
arbejde videre med. To dage efter dette tog Morten og Peter
turen forbi chefens kontor og lagde sin opsigelse, for det var
slut med consulting og at være lønmodtager.
“Vi troede sindssygt meget på ideen på det her tidspunkt. Folk
havde tilbudt at investere i os, men vi havde jo ikke noget produkt endnu. Vi vidste, at vi på vej mod et eller andet rigtigt.

Foto: Holy Smoke Medie
Foto: Privat
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Jeg husker tydeligt min chefs ansigtsudtryk, for når man
siger iværksætteri i dag, så tror de fleste, at man laver fintech,
insure-tech eller en ny social platform. Den første reaktion
var, om det hele var en joke,” tilføjer Morten om sin tur fra
lønmodtagerlivet til at springe ud som iværksætter.
Det var ikke en joke. Hurtigt bliver to yderligere medstiftere
tilknyttet virksomheden. Jacob Motzfeldt, en kollega og
tidligere studiekammerat fra Copenhagen Business School
samt Zabrina Ziegler med speciale i fødevareproduktion fra
Københavns Universitet fuldender founder-teamet. Alle fire
kaster sparepenge ind i projektet, for som Jacob også tilføjer,
så var der en tro på, at projektet kunne fungere, og de troede
på, at de i fællesskab og hen ad vejen ville finde løsninger på,
hvordan de leverede fødevarerne.
“Det kan godt være, når man starter en fin-tech virksomhed,
at man bruger lang tid på at kode en platform. Vi battlede
med at leve op til Fødevarestyrelsens krav, og det tager altså
også lang tid at finde ud af, hvordan man lige smækker en
produktion op. Tænk sig bare det at finde et lokale, der er
godkendt til fødevarelevering er en udfordring… og især når
vi ingen indtægter havde til at dække driften,” siger Jacob
Motzfeldt.
Med et tidligere arbejdsliv i konsulentverdenen har det
været en omvæltning i arbejdsopgaverne, erkender stifter
Morten Ebdrup. Arbejdstiderne er blevet markant længere,
den fysiske belastning er steget, og lønnen er faldet. Hvad der
umiddelbart ikke lyder tiltalende for de fleste rykkede trods
alt for founder-teamet, der holder til i Lokomotivværkstedet i
udkanten af Vesterbro i København.

DANSKE OPFINDELSER

på markedet. 7-Eleven distribuerer True Gum i alle deres
butikker. Derudover lancerer Irma produktet i hele kæden
i slutningen af september, og så trækker udlandet allerede i
den danske startup, som har fået øjnene op for det naturlige
tyggegummi via True Gums Instagram.
“Vi råder jo ikke over verdens største marketingbudget. For
os er det også vigtigt at møde kunderne i øjenhøjde og give
potentielle kunder den øjenåbner, som vi selv fik, da vi fandt
frem til opskrifterne på det konventionelle tyggegummi. Lige
nu drømmer vi stort. Målet lige nu er Skandinavien, hvor vi
allerede er lanceret i Norge, og senere Tyskland og England...
Og hvem ved så”, afslutter Morten Ebdrup.

Ailefo skal være med til at sikre en bedre fremtid for vores børn og planeten. Det er filosofien
bag Christiane Larsens opfindelse, økologisk modellervoks, der lige nu bliver eksporteret til 13
lande.

”

Vi står selv og gør det hele. De sidste tre
måneder har vi skåret 300.000 stykker
tyggegummi ud med kniv. Vi er blevet
klar over, hvor meget rugbrødsarbejde,
der følger med det her. Man skal ikke
føle sig for fin til at løfte to ton råvarer
op på anden sal. Det bruger vi rigtig meget tid på

“Vi står selv og gør det hele. De sidste tre måneder har vi
skåret 300.000 stykker tyggegummi ud med kniv. Vi er
blevet klar over, hvor meget rugbrødsarbejde, der følger med
det her. Man skal ikke føle sig for fin til at løfte to ton råvarer
op på anden sal. Det bruger vi rigtig meget tid på,” tilslutter
Morten.

“Nu er det jo ikke, fordi de store konkurrenter kan kaldes for
de mest innovative. De er gået fra ”Mint” til ”Cool Mint”... Der
er jo ikke noget, der reelt har ændret sig. Vi ved jo godt, at vi
ikke kan konkurrere på pris. Vi satser på renhed og bæredygtighed. Et produkt, der er godt for din krop og for miljøet.
Vi forholder os til det, vi putter i munden”, udtaler Morten
Ebdrup.
Det er ikke gået ubemærket hen, at der er en ny opkomling

Af Cecilie Fuhlendorff

I

to år stod Christiane Larsen og rørte i køkkengryderne med økologiske råvarer. Hun
ville udvikle en opskrift, der både var sund,
bæredygtig og fri for kunstige ingredienser.
Opskriften skulle være på økologisk modellervoks
til Christianes dengang 5-årige datter. Hendes datter
er nemlig en kreativ sjæl, der elsker at lege med hobbyprodukter, og når børn er den alder, så ender ting
som modellervoks tit på huden og i munden. Det fik
Christiane Larsen til at overveje, hvad hendes datter
egentlig indtog af giftige ting gennem hendes hobbyprodukter. Derfor besluttede hun at prøve at lave
et alternativ, der både gavner børn og den verden,
de skal vokse op i.
“Hobbyproducenter er ikke forpligtede til at fortælle, hvad de putter i produkterne, så ofte står man
som forbruger og kan ikke finde ud af, hvad de indeholder. Jeg undersøgte alternativer, men fandt ud
af, at der ikke var nogen økologiske produkter. Min
datter og jeg begyndte at lege lidt med det selv, og så
udviklede jeg Ailefo. Det var nok ud fra en lidt idealistisk drøm om at gøre noget godt for vores planets
og vores børns fremtid,” siger Christiane Larsen.

True Gum rider på bølgen af “Free From” og
”Better-for-me” fødevaretrenden
Det kan virke modigt at kaste sig ud ud på et marked, når
de store konkurrenter hedder Stimorol og V6. Én ting er, at
de virksomheder har et helt andet produktionsapparat og
volumen. En anden ting er, at de i højere grad kan konkurrere
på prisen. Hvad de ikke formår er, at de ikke taler ind i “Free
From”-tendensen, hvor produkterne er karakteriseret ved
at være frie for specifikke stoffer. True Gum er det naturlige
produkt - fri for plastik og uønsket kemi - som er godt for
både miljø og for den enkelte forbruger.

Bornholmsk iværksætter
gør idealistisk opfindelse
til eksportvare i 13 lande

True Gum er en ny type tyggegummi lavet på
100% naturlige ingredienser, fri for kunstige
sødestoffer som aspartam og asulfum, fri for
kunstige smagsgivere, fri for kunstige tilsætningsstoffer og med en gummibase, der ikke
består af en lang række forskellige kemikalier,
men ren og skær naturlig gummi fra den
centralamerikanske jungle. Det betyder, at tyggegummiet vil opløses over tid, hvis det bliver
smidt på gaden. Smagene kommer fra rigtig
lakrids, mynte, chili og gurkemeje.
Foto: Privat
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KOM HURTIGT OG
BILLIGT I GANG MED
DINE BETALINGER

”

Drømmen er at få en række af sunde og naturlige hobbyprodukter, gerne så økologiske som muligt
Fra ansat i det offentlige til selvstændig på kort tid
I et par år eksperimenterede Christiane med forskellige
råvarer og stod som en kemiker og afvejede og målte
ingredienser, der kunne være med til at skabe det
økologiske modellervoks. Til sidst var hun kommet frem
til den endelige opskrift på modellervoksen, der ikke var
giftig, ikke for klistret og bevarede farverne. Modellervoksen blev en succes i hjemmet, og den ville hun gerne
dele med andre børnefamilier. Hun besluttede derfor at
stoppe efter 18 år i den offentlige sektor som sygeplejerske og gå fuld tid på sin nye virksomhed.
“Jeg kunne godt tænke mig at skabe mit eget og prøve at
få min egen virksomhed. Det lå også lige til højrebenet,
når vi nu var i gang med at lege med det her. Jeg havde
absolut intet begreb om at starte virksomhed. Jeg vidste
knap nok, hvad et CVR-nummer var, men fik udarbejdet en minibusinessplan, og så tog jeg den derfra.
Det har da været svært at gå fra fast indtægt til ingen
indtægt og så at skulle banke det her op til noget, man
kunne leve af en dag, men det gør jo motivationen desto
meget større, fordi det er ens egen virksomhed,” siger
Christiane Larsen.
Med gode råd fra Business Center Bornholm, og funding
fra Bornholms Erhvervsfond kom modellervoksen på
markedet i oktober 2016. I dag har Ailefo i alt 75 forhandlere, hvoraf 30 af dem er i udlandet. Modellervoksen bliver stadig lavet i hånden, og al omsætning går ind
i virksomheden og til løn til en enkelt ansat. For nyligt
er der investeret i nye og større maskiner, der skal gøre,
at de kan producere endnu flere produkter, så virksomheden “virkelig bider sig fast”, som Christiane siger.

Instagram øger opmærksomheden
Et af de midler, der virkelig fik gang i Ailefos internationale eksport, var det sociale medie Instagram. Med
billeder af børn der leger, farverig modellervoks og sjove
figurer har Christiane skabt en Instagramprofil, der har
tiltrukket forhandlere fra hele verden. Og det har skabt
nye kunder.
“Modellervoks er jo meget Instagram-venligt, fordi det
kan give nogle fede billeder. Man kan komme ret langt
ud i verden med Instagram og også uden at skulle betale
en formue. Lidt over 90% af de udenlandske forhand-
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lere, der har fundet os, fandt os via Instagram. Så sent
som i sidste uge fik vi en henvendelse fra en Thailandsk
forhandler, der havde fundet os der og gerne ville sælge
vores produkter,” siger Christiane Larsen.

Hvis du netop har åbnet en ny butik, så har du måske behov for at kunne tage imod betalinger. Og
med et All in One abonnement kan du komme i gang med det samme uden store investeringer. Du
vælger selv dit serviceniveau og om terminalen skal være stationær eller mobil. Ens for alle terminaler
er dog, at de kan tage imod betalinger med både kort og mobil og at vores åbne platform fremtidssikrer
din virksomheds betalinger. Priserne starter på 269 kr. om måneden, og så tilbyder vi markedets
billigste kortgebyrer på 0,60% på Visa og Mastercard.
Få flere informationer på www.verifone.dk
eller kontakt os på tlf. 4450 1652

Sparring til eksport har hun også fået via det EU-støttede projekt “Bornholm ud i Verden” faciliteret af
Væksthus Hovedstaden. Udover at blive vist frem på
Instagram, så skal Ailefos produkter snart vises frem
på en messe i Paris, hvor Christiane Larsen håber på,
at investeringen i messen bringer nye forhandlere og
distributører til virksomheden.

Flere produkter i fremtiden
Lige nu er Ailefo stadig en mindre virksomhed, og
Christiane Larsen tænker ikke, at der skal investorer
ind endnu. Men i fremtiden er drømmen, at endnu flere
hobbyprodukter skal tilføjes til sortimentet, og så kan
det være, at der bliver brug for ekstra midler og investorer til at drive virksomheden.
“Drømmen er at få en række af sunde og naturlige
hobbyprodukter, gerne så økologiske som muligt. Måske
kommer jeg til at undersøge investorer, hvis vi skal
ekspandere hurtigere på et tidspunkt. Lige nu skal vi
bare have hjulene i gang og det hele til at køre med de
nye maskiner,” siger Christiane Larsen.

Priser fra

269 kr.
pr. måned

0,60%

”

i kortgebyr
MasterCard
og Visa

Jeg havde absolut intet begreb om at
starte virksomhed. Jeg vidste knap
nok, hvad et CVR-nummer var, men
fik udarbejdet en minibusinessplan,
og så tog jeg den derfra
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BAGGRUND

Iværksætterskole skal lære børnene det,
folkeskolen har svært ved:

at “hacke
the future”

Vores skolesystem er så ydrestyret, og når de så kommer ud og
arbejder, så skal de kunne alt det,
som de ikke bliver skolet til...

produktet. Initiativet kører også i Gentofte, hvor Skaberiet holder til, og
her har de en butik, der forhandler børnenes værker. Samtidig er planen
at lave samarbejder med eksisterende butikskæder og sælge produkterne
derigennem.
Selvom det er børn i mange aldre, der besøger containeren på den varme
dag i juli, så er grundpædagogikken den samme for alle, der vil skabe
noget: der er ikke noget rigtigt eller forkert. Og hvis børnene så oplever, at
køberne er mere vilde med andres produkter end deres eget, så er det god
erfaring, mener Julie Pi.

Sommeren over har børn haft muligheden for at
smage på iværksætteri, skaberi og produktudvikling på Reffen, der ligger på Refshaleøen i København. Sammen har Skaberiet og Reffen nemlig
sat sig for at styrke børns innovationsevner og
kreative tankegang med en iværksættersommerskole for børn i alderen omkring 10-14 år.

“Præmissen er, at børnene har svaret, og så kan vi altid hjælpe med forslag.
I skolesystemet får man kun at vide, at noget er rigtigt, og noget er forkert,
men Skaberiet vil træne det andet – nemlig at de selv får erfaring. Så må de
jo få nogle knubs, hvis folk ikke køber deres produkt. Og så må man hjælpe
dem med at forfine produktet bagefter, hvis børnene ønsker det,” siger Julie
Pi.
Og pædagogikken ses i container-området. På den ene væg hænger en
plakat med overskriften “Kvajepligtsdogme”. Herunder står citater som
“Fejr dine fejl. Og fejr det, du kan lære af dem” og “Dyrk det uforudsete - tag
chancer”. Citaterne kredser om det mantra, der hersker på sommerskolen.
Overordnet er der to ting, som Julie Pi håber, børnene tager med fra skolen
fremover.

Af Cecilie Fuhlendorff

B

ørn skal styrkes i at tro på deres kreativitet og eksekvere
på deres gode idéer. Alt for ofte forsvinder den innovative tankegang nemlig i læringsplaner og facitter i skolesystemet, og det svækker på sigt de fremtidige virksomheder, der mangler ansatte med opfindergen. Det mener Julie Pi, der
er direktør for Skaberiet. Derfor tog hun initiativet til Skaberiets og
Reffens samarbejde om iværksættersommerskolen “Hack the future
kids”, der har kørt i uge 27, 28 og 32.
“Børn kaster sig naturligt ud i at opfinde og udvikle. Men når de når
9. klasse i folkeskolen, så er de meget mere forbeholdne og leder efter
dét ene rigtige svar. Vores skolesystem er så ydrestyret, og når de
unge så kommer ud og skal arbejde, så skal de kunne alt det, som de
ikke bliver skolet til, nemlig at være idérige, opfinde og være omskiftelige. Så jeg mener, at vi gør rigtig klogt i at skabe et rum for at styrke
disse kompetencer,” siger Julie Pi.
I alt har mellem 20 og 30 børn været igennem iværksættersommerskolen i hver af ugerne i sommerferien.

Skaberevne er målet - kunsten er midlet
Sommerskolen sætter fokus på at styrke skaberkraften hos børn, og
det sker gennem kunsten. Børnene skal lære at tænke abstrakte tanker og idéer og omsætte dem til noget konkret. De maler og former, og
ud fra hver deres personlige udtryk får de skabt noget, der skal blive
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Foto: Privat

“Det ene er, at de tør at tro på, at de er noget, som dem de er - og ikke først
når de bliver voksne og får en uddannelse. Det andet er, at de erfarer processerne fra abstrakt idé til konkret produkt, for træningen af den proces
er enormt vigtig. Det er noget, de både kan bruge i skolen, men de kan også
bruge det til at iværksætte deres egne projekter. De lærer at omsætte en ide
til virksomhed, og det er jo kimen i iværksætteri,” siger Julie Pi.

Fritidsklub med fokus på skaberi tager over
til et produkt. Det kan blandt andet være tryk på t-shirts, gavepapir
eller muleposer.
“Kunsten har den præmis, at den kræver personlighed. Det handler
om at lære børnene, at det er i orden at have et unikt udtryk – der er
ikke noget kunst, der er rigtigt eller forkert. Det, der skaber de stærke
virksomheder i fremtiden, er, at vi tror på det særlige i os hver især,”
siger Julie Pi.
På Reffen mellem mad-containers, små håndværkerboder og i den
varme sommersol står containeren, hvor Hack the future kids hører til.
Indrammet af tegninger, akvarelmalerier og t-shirts med tryk på sidder
børn med deres forældre og kreerer nye kunstværker.
I arbejdsprocessen lærer børnene også at tænke over, hvordan deres
produkt kan have værdi for andre og herefter markedsføringen af

”

Det, der skaber de
stærke virksomheder i
fremtiden, er, at vi tror
på det særlige i os
hver især

Selvom sommerskolen har produceret de sidste produkter med børnene,
så har Julie Pi ikke tænkt sig, at initiativet skal stoppe her. Fra 1. september
åbner Skaberiets fritidsklub i Gentofte, hvor projektet bliver ført videre.
Her kan børn komme efter skole og skabe kunstneriske produkter med alt
fra musik og dans til maling og drama. Og så skal forretningsforståelsen
udvides, så børnene lærer endnu mere om, hvordan de kobler deres unikke
produkter på forretningsmodeller, så de kan markedsføres og sælges.
Ligeledes er der allerede planlagt en iværksætterskole for børn i efterårsferien, så succesen fra denne sommer kan gentage sig.
“I første omgang handler det dog om at træne skaberkraften i højere grad
end forretningsforståelsen – så kan de altid lære mere om forretning, når
børnene bliver ældre, men det her skaber-fundament er så vigtigt for
at skabe noget værdifuldt for både børn og virksomheder i fremtiden,”
afslutter Julie Pi.
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NYT
idrætsudøvere og foreninger nye måder at organisere deres
aktiviteter på. Foreningerne trives i høj grad, men måden
vi indgår i fællesskaber på er i forandring. Det er vores ambition, at DGI afspejler et tidssvarende foreningsbegreb og
at DGI Impact udfordrer vores fælles forståelse af, hvordan
idrætsforeningerne kan skabe gavn og samfundsnytte i hele
Danmark,” udtaler Søren Brixen, administrerende direktør
i DGI.

Har du en idé med
powerpotentiale?
DGI vil gentænke foreningslivet i samarbejde med iværksættere.
Nye teknologier og app’s er med til at
ændre foreningslivet, som vi kender det.
Idrætsorganisationen DGI har været vidne
til, at indpakningen af idræt har ændret
foreningslivet inden for det sidste årti.
Aldrig har der været så mange udbydere af
aktiviteter og nye metoder at dyrke motion
på. DGI vil nu afspejle det moderne idrætsliv og har brug for din hjælp og dine ideer
til fortsat skabe gavn for danskerne.

Foto: DGI
Adm. Direktør, Søren Brixen

Jagten efter det næste Endomondo er startet
Af Alex Randrup

I dag behøver man ikke nødvendigvis at trække i træningstøjet og finde frem til det nærmeste idrætsanlæg for at deltage i træningsfællesskaber. På markedet er der allerede et hav
af muligheder, der gør det nemt for den enkelte at deltage i
fællesskaber og samtidig holde sig aktiv. Eksempelvis finder
der en masse forskellige Facebook-grupper, hvor man aktivt
kan indgå i et virtuelt træningsfællesskab.

I

mere end 150 år har Danmarks næststørste
idrætsorganisation DGI arbejdet for, at få danskere op af sofaen og ud i idrætsforeningerne. I
dag tæller DGI flere end 6000 foreninger og mere
end 100.000 frivillige. Men ligesom på arbejdsmarkedet, i
uddannelsesinstitutionerne og i et hav af andre sektorer,
så sker forandringer hurtigere end tidligere for Foreningsdanmark.

For fortsat at kunne tilbyde relevante tilbud til danskerne,
har DGI kastet sig ind i kampen for at finde innovative
projekter og idémagere, der kan levere forslag på løsninger,
der kan holde danskerne aktive og få os til at engagere os i
fællesskabet. DGI Impact er innovationskonkurrencen, der
kan hjælpe dig ud på markedet med din iværksætteridé og
samtidig sikre, at idrætsforeningerne ude i landet fortsat
skaber gavn og samfundsnytte. For selvom foreningerne
ude i landet oplever medlemsfremgang, så er fastholdelsen
og rekrutteringen af medlemmer og frivillige fortsat en af de
største udfordringer.

DGI oplever i disse år, at idrætten påvirkes af nye tendenser som river op i markedet og forandrer det velkendte.
Forandringerne har givet plads til helt nye aktører end
de klassiske foreninger. Samtidig oplever idrætsorganisationen, at mange idrætsudøvere og foreninger søger
nye måder at organisere deres aktiviteter på. Tænk bare
på alle de forskellige app’s som er et glimrende eksempel
på, hvordan man som idrætsudøver kan indgå i virtuelle
fællesskaber og dyrke motion på nye måder end tidligere,
hvor man måske var medlem af den lokale forening. Målet
for DGI er at afspejle tiden, hvorfor innovationskonkurrencen DGI Impact har set dagens lys.

”En af de helt store udfordringer er det stabile frafald i de
unges idrætsdeltagelse generelt. Hvad enten det er en ændret ungdomskultur, et større samfundsfokus på præstation
eller noget helt tredje, så oplever vi, at mange unge falder
fra i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. En
anden udfordring er en fortsat polariseret idrætsdeltagelse
i Danmark. Trods vi ser Danmark som et meget lige land, er
der fortsat langt til social lighed i idrætsdeltagelsen, hvor

“Foreningsbegrebet er i konstant forandring. Idrætten
påvirkes af nye tendenser som disruption, digitalisering og
eksponentielle vækstrater, der giver rum for nye aktører,
nye teknologier og nye logikker. Samtidigt søger mange

Foto: DGI

20

21

NYT
uddannelseslængde og tilknytning til arbejdsmarkedet spiller en
væsentlig rolle. Vi har derfor en vigtig opgave i, at inkludere og engagere de mere idrætsuvante i aktive fællesskaber,” siger Søren Brixen.

og mavefornemmelse,” siger Hans Henrik H. Hemming.
Måske du har en idé, du drømmer om at realisere. Måske du har
erfaring fra foreningslivet og har kendskab til udøvernes behov.

Få 15% rabat på udvalgte produkter

Med et økonomisk stærkt fundament, stor viden, gode supportfunktioner og velfungerende distributionskanaler står DGI stærkt
for at hjælpe danskerne til sunde og meningsfulde fællesskaber.
DGI mangler nye entreprenante samarbejdspartnere. Det kan være
initiativer og ideer som Endomondo, som hver dag bliver brugt af
tusindvis løbeglade danskere. Ideen med innovationskonkurrencen
er toleddet. Din idé er med til at sikre fremtidens idrætstilbud og
din iværksætteridé bliver realiseret i et entreprenørskabsmiljø, der
bidrager med risikovillig kapital, arbejdskraft, netværk og adgang til
relevant data.

”Formålet med DGI Impact er at invitere idémagere, ildsjæle og
iværksættere ind i kampen, for at få flere aktive, flere i bevægelse og
gentænke fremtidens fællesskaber. Vi vil sætte strøm til de bedste
idéer og dermed bidrage til at udvikle fremtidens idrætstilbud. Op til
8 idéer ved DGI Impact 2018 får adgang til DGI Iværksætterpakken.
Iværksætterpakken er et seks måneders forløb, hvor du får adgang
til økonomisk støtte, eksponering af din idé, sparring og den rådgivning som skal til, for at du kan komme videre i udviklingen af din idé.
Målet med DGI Iværksætterpakken er at optimere dine chancer for
succes – og gevinsten for idrætsforeningerne,” siger Søren Brixen.

BLIV KLAR TIL GDPR

Foto: DGI
Politisk leder, Hans Henrik H. Hemming

Wow-faktor og skalerbare ideer
Ny og avanceret teknologi, lokationstjenester og kamerafunktioner
kan gøre selv de mest nichepræget ideer levende og skalerbare. Et eksempel på et projekt, der kunne have fungeret som idé i DGI Impact
er iværksættervirksomheden VEO, der har udviklet et kamera, der
ved hjælp af kunstig intelligens kan filme en sportskamp, uden at
kameraet bliver betjent af mennesker. Dermed bliver video langt
mere tilgængeligt end tidligere.
Det er serieiværksætter Henrik Teisbæk, der står bag virksomheden.
Med sig har han den erfarne TV-mand Keld Reinicke og erhvervsmanden Jesper Taxbøl. Siden VEO blev stiftet, har de skaffet lige godt
20 mio. kr. i investeringer. Nu er planen, at virksomheden skal rulles
ud på det globale marked.
Selve ideen til Veo opstod, efter at Keld Reinicke en dag kom for sent
til sin søns fodboldkamp og missede sønnens scoring. Senere gik
gruppen i gang med at skrue et GoPro-kamera på et bordfodboldbord, hvor de optog kampene og udviklede en teknologi, der i første
omgang kunne genkende bolde. Det var den første prototype, som
hjalp dem med at skaffe penge til at udvikle teknologien til at kunne
dække en rigtig fodboldbane.
For udvælgelsen af dette års deltagere bliver der lagt vægt på
væsentlige ting. Netop skalerbarhed som i virksomheden Veo er
essentiel, hvis man drømmer om at være med, påpeger Hans Henrik
H. Hemming, der er politisk leder i DGI samt en del af dette års
dommerpanel.
”Vi vurderer idéerne og projekterne ud fra fem kriterier: Potentiale,
Team, Produkt, Impact og Wow-faktor. Potentialet er en vurdering af
efterspørgslen og skalerbarheden i projektet. Team er erfaring og engagement i holdet bag projektet. Produktet ser på innovationsgraden
ift. lignende løsninger. Impact er det potentiale projektet repræsenterer for breddeidrætten. Wow-faktor er den overordnede vurdering
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Mulighederne er mange. Vigtigst af alt skal din ide gøre en forskel
for breddeidrætten i Danmark. Påpeger Hans Henrik H. Hemming og
afslutter:
”Et andet godt eksempel er Holdsport.dk, som har gjort klubhuset
digitalt på en brugervenlig måde. De har skabt et administrationssystem, som håndterer mange af de opgaver som foreningslederen, den
frivillige og medlemmerne i klubben står med.”

OM DGI IMPACT
Har du løsningen og ideen, der..
… gør det nemmere at være eller
blive foreningsleder
… kan gøre flere danskere aktive
… gør det mere tilgængeligt at
engagere sig i fællesskaber

Hvis du har en oplagt idé, så er der deadline for indsendelse 12. november via dgi.dk/impact, hvor man
også kan læse mere om konkurrencen.

GDPR, som stiller krav til virksomheder, der indsamler, lagrer og håndterer personoplysninger, træder i kraft d. 25. maj 2018. Er din virksomhed klar? Lige nu tilbyder
vi 15% rabat på udvalgte produkter til sikker håndtering af følsomme oplysninger.
Købt nemt og hurtigt på ajprodukter.dk eller bestil et konsulentbesøg. Vi er altid
klar med et godt tilbud, indretningsforslag og monteringsservice.

Tlf. 59 400 999

ajprodukter.dk
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Funding gør danske Tame
klar til internationalt
vokseværk
Den danske startup Tame, der har udviklet
et komplet event-planlægningsværktøj, har
i foråret lukket en investeringsrunde på 4,5
millioner danske kroner fra fem forskellige
prominente investorer. En af stifterne og
CEO, Jasenko Hadzic, fortæller, hvordan
han ser Tame blive endnu større, hvilke
drømme han har for virksomheden, og
hvordan han ønsker at skabe en virksomhedskultur i Tame, der er anderledes end de
fleste andre virksomheder.

Formålet med Tame er, at programmet kan bruges fra start til slut i
planlægningsprocessen, og det skal især være et alternativ til velkendte excel-ark. Lige nu er Tame gratis at prøve, men i fremtiden
kommer virksomheden til at satse på en abonnementsløsning,
som især henvender sig til større virksomheder.

”

Vi er stadig på en rejse, hvor vi
eksperimenterer, og det vil vi jo
gerne have fuld frihed til. Men der
kan det finansielle mindset og startup-mindsettet godt clashe engang
imellem. Det vil det altid gøre.

Investorer med forskellige styrker
Investeringerne til Tame er kommet fra fire danske og en svensk
business angel, som hver især har kunne hjælpe inden for deres
område. Investorholdet består af Tommy Andersen, der blandt
andet er formand i Regeringens Iværksætterpanel og Managing
Partner i byFounders, Jacob Wandt, der stiftede E-conomic,
Anders Pollas, der er medstifter af Podio, Gregers Kronborg, der er
tidligere partner i Northzone og svenske serieiværksætter og investor Hampus Jakobsen, der blandt andet solgte The Astonishing
Tribe for knap en milliard kroner. For Jasenko Hadzic og resten af
Tame var det vigtigt, at investorerne kunne bidrage med forskellig
viden og kunne slå til der, hvor teamet selv manglede erfaring.
”Vi valgte nogle investorer, der havde erfaring med SaaS (Software as a service, red.), nogle der selv havde været iværksættere,
og nogle der havde taget deres virksomheder og skaleret dem
internationalt. De komplimenterer hinanden godt, og nu kommer
vi til at bruge dem endnu mere. I starten er det dig som stifter,
der ved mest om produktet, og indtil videre har det handlet om at
tænke strategisk og optimere produktet, men lige så snart det skal

Af Cecilie Fuhlendorff

M

ed 4,5 millioner kroner i investeringer har
Jasenko Hadzic og resten af teamet i Tame
nu fået den kapitalindsprøjtning, der skal
gøre mange af deres drømme til virkelighed.
Drømmene spænder over flere forskellige parametre, så lad
os starte der, hvor Tame startede tilbage i foråret 2016.
De fire stiftere Mickey Switzer Schubert-Suell, Niels Schmidt
Hansen, Deividas Jackus og Jasenko Hadzic var vant til
gennem deres arbejde at planlægge events og arrangementer.
Men hver gang et event skulle stables på benene, endte de
med at sidde med en uoverskuelig mængde post-its, informationer i flere forskellige digitale programmer og overblikket
over planlægningen kunne være svær at skabe sig. De talte
med over 200 forskellige event managers fra hele verden og
fandt ud af, at mange oplevede samme problem, og de kunne
ikke finde nogen værktøjer, der løste det. Jasenko Hadzic og
resten af teamet tog derfor sagen i egen hånd og lavede Tame
- et komplet event-planlægningsværktøj, der skulle samle
alle planlægningselementerne i ét program, og siden 2016
har virksomheden hurtigt taget fart.
”Det er gået rigtig godt, må man sige. Vi fire stiftere fra Danmark, Litauen og Bosnien har arbejdet hårdt, og vi har holdt
fast i det internationale fokus, som vi startede ud med. Det
betyder, at vi i dag er i over 80 lande og er på vej mod de 100,”
siger Jasenko Hadzic.

Foto: Privat
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kommercialiseres, og vi skal snakke marketing og økonomi, er det
der, vi virkelig kan bruge dem,” siger Jasenko Hadzic.

Nye penge, nye meninger
Med fem ekstra på holdet, der skal være med til at bestemme
retningen for virksomhedens fremtid, har stifterne bag Tame også
fået flere holdninger at tage hensyn til i virksomhedens drift. For
Jasenko Hadzic og teamet har det været vigtigt at finde nogle investorer, der tænkte i samme baner, som de gjorde og kunne se den
samme idé blive til en virksomhed. Men med penge kommer også
krav, og det har Tame selvfølgelig kunne mærke.
”Der er altid nogen, der vil stille krav, især når de har smidt penge
efter det. De har én bestemt måde at drive forretning på, som til
tider kan være anderledes end vores måde. For os stiftere har det
været sådan, at hvis man finder ud af på rejsen, at det ikke går
sådan, som man troede, så vil man gerne hurtigt skifte kurs, men
der holder vi os så til vores plan. Vi er stadig på en rejse, hvor vi
eksperimenterer, og det vil vi jo gerne have fuld frihed til. Men
der kan det finansielle mindset og startup-mindsettet godt clashe
engang imellem. Det vil det altid gøre. Kunsten er at finde balancen
og ikke falde i de klassiske startup-fælder, som mange oftest gør,”
siger Jasenko Hadzic.

Vision om et internationalt event-netværk
Teamet bag Tame er også blevet større. Med nu 13 medarbejdere fra
syv forskellige lande og nogle af landets største investorer i ryggen,
ser Jasenko Hadzic, hvordan Tame skal være en international virksomhed, der tiltrækker de dygtigste folk fra hele verden og skaber
et netværk inden for eventplanlægning.
”Vi vil gerne hjælpe eventarrangører med at blive mere datadrevet,
og på sigt vil vi gerne understøtte alle event-elementerne i en platform. Det næste stykke tid kommer vi til at fokusere meget mere
på USA. Derfor åbner vi også kontorer i New York,” siger Jasenko
Hadzic.
Samtidig skal diversiteten internt i virksomheden hele tiden være
i fokus, og det er noget, stifterne har tænkt over fra start af. For
Jasenko Hadzic handler arbejdet med virksomheden blandt andet
om at skabe en virksomhedskultur, som måske er anderledes end de
fleste, men hvor der er plads til forskellige kompetencer og et kreativt miljø. Han ser eksempelvis gerne, at Tame får kontorer spredt
over hele verden, som alle medarbejdere kan rejse til og arbejde på.
”Vi har søgt talenter fra hele verden, og vi har forsøgt at holde fokus
på diversitet mellem etnicitet, køn og så videre. Jeg synes jo også,
det er fedt at udfordre det, vi kender. Jeg er ikke bange for at slippe
de der normer, hvor alle kollegaer skal sidde på samme kontor.
Hvordan ville det for eksempel være, hvis vi havde kontorer i en
masse forskellige lande, og man gav medarbejderne et rejsebudget
på et bestemt beløb, og så kunne de selv planlægge at arbejde på
de forskellige kontorer? Det betyder noget for kommunikationen i
virksomheden, og det vil vi gerne prøve at udfordre,” siger Jasenko
Hadzic.
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hvordan Tame skal udvikle sig.
”I fremtiden bliver det interessant at se, hvor mange ansatte vi
generelt kommer til at have i Danmark kontra i udlandet. Jeg tror,
vi kommer til at have flere i udlandet, for det er bare nemmere for
os at finde talent uden for Danmark,” siger Jasenko Hadzic.
Han mener, at Danmark som startup-land bør være bedre til at lokke dygtige udlændinge til landet. Mulighederne for at få udenlandske medarbejdere til landet er ikke optimale, og det gør, at Danmark
ikke bliver den iværksætterhub, som andre lande kan prale af.
”Det er et stort problem i Danmark – også når jeg kan sidde og sige,
at jeg ikke kan se Tame være i landet i fremtiden. For at blive markedsledere inden for hvert vores felt, så bliver vi nødt til at komme
ud over stepperne, og det kræver et helt andet niveau af talent, som
bare ikke findes i Danmark. Talent er hovedårsagen til, at du får de
første investeringsrunder. Uden et godt team er der lang vej op,”
siger han.
Dog mener Jasenko Hadzic, at vi i Danmark er blevet bedre til at
sætte fokus på iværksætteri og forandring, mulighederne for investering og kvinder i iværksætterbranchen. Men de små startups
har brug for flere muligheder herhjemme. Ellers får de svært ved at
overleve.
”Og så er barren for, hvor gode idéerne skal være blevet højere.
Mange af vores hverdagsproblemer er løst, så nu bliver du som
iværksætter nødt til at fokusere på de lidt sværere problemer, hvor
det kræver mere specificeret erfaring,” tilføjer Jasenko Hadzic.

CEO’ens internationale baggrund
Selv kommer Jasenko Hadzic fra Bosnien, hvor han flygtede fra
som femårig med sine forældre. En hård start på livet styrkede ham
og gav ham tankegangen og mindsettet, der har startet iværksættertrangen.
“Jeg synes, det er fedt at starte initiativer, og jeg har altid vidst, at
jeg gerne ville lave noget, hvor jeg kunne komme tilbage til Bosnien
og give igen. Da vi kom herop, så jeg mine forældre kæmpe, men jeg
har samtidig set dem give en masse tilbage til vores familie i Bosni-

”

Talent er hovedårsagen til, at du får
de første investeringsrunder. Uden
et godt team er der lang vej op

en, som har haft det svært. Så for mig har det også været en måde
at komme dertil, hvor jeg kan hjælpe og gøre, hvad jeg vil og give
tilbage til landet. For at få den fulde frihed, så skal jeg jo have mine
egne penge og ikke spørge nogen om lov. Jeg vil være herre over mit
eget liv,” siger han.

Tre råd til at opbygge en global virksomhed:

Med en trang til at udrette har Jasenko Hadzic også skulle udvikle
sig som person i takt med Tames hurtige udvikling. Hvor han før
brugte meget af sin viden om iværksætteri i arbejdet med Tame,
er hans rolle nu lidt anderledes. Hverdagen handler mere om de
overordnede beslutninger, hvordan han leder sine medarbejdere, og
hans managerrolle er i konstant forandring.

2. Gå efter de større markeder hurtigere. Hvorfor skal man starte
med et lille marked som Danmark? Danmark er et fint testmarked
for mange, og for nogle kan det være et stort marked, men ingen
investorer vil klappe i hænderne over, at du har vundet det danske
marked. Det betyder intet på den store scene.

“Min største vækstforandring er som menneske. Lige nu går vi fra at
være en iværksætterbiks til at stile mod at blive over 30 mennesker
i virksomheden. Det betyder, at jeg dagligt kan påvirke mange mennesker i mit arbejde, så jeg er nødt til at have overskud i hverdagen.
Jeg fokuserer meget på mine personlige egenskaber, som jeg af og til
skal arbejde med. Jeg er for eksempel super utålmodig. Det er noget,
jeg har måtte arbejde med, fordi den egenskab ikke altid er lige god.
Men den giver også et drive,” siger Jasenko Hadzic.

Fremtiden er ikke i Danmark

Og drivet sidder i CEO’en. På længere sigt er drømmen at have skabt
en virksomhed, der runder intet mindre end de 1000 medarbejdere.

I det hele taget har Jasenko Hadzic svært ved at se, hvordan Tame
skulle kunne blive i Danmark fremover. Han mener, at de manglende muligheder for at tiltrække talenter til landet er en stopklods for,

“Den vil man gerne lige ramme. Det ville være fedt og en klar indikator på, at vi er en velfungerende virksomhed. Det viser, at man så
jo må have gjort noget rigtigt,” afslutter han.

1. Ansæt internationale medarbejdere. Desto flere internationale
medarbejdere, desto mere international bliver dig og dine andre
ansatte.

3. Afsæt tid til at snakke med folk, der har gjort det før. Andre har
lavet de samme fejl, som du kommer til at lave. Du kan undgå dem
ved at være åben omkring de udfordringer, du har forude.

Tre råd til det bedste investorpitch:
1. Find ud af, hvem du er, og hvad du vil i denne verden. Mange
iværksættere har en ide nu, men mangler en vision. En vision er
super vigtig, da det definerer den måde, du vil forandre verden.
2. Forstå, hvordan Business Angels og VC’s tænker og opererer. Når
du først forstår det, så forstår du, hvordan du skal kommunikere din
historie, og hvad der er vigtigt for dem i dit narrativ.
3. Find ud af, hvad dit narrativ er. I sidste ende skal du kunne formidle din historie på sådan en måde, at du inspirerer. Hvis du kan
formå at gøre det og samtidigt eksekvere, så er du ustoppelig.
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social baggrund - vin, frihed, fred og hedonisme var for alle.
Hans livsstil kan måske diskuteres, men grundprincipperne er
de samme påpeger stifter Bacchus Box, Tobias Hinchely.

Bacchus Box vil gøre tingene på en anden måde
Mikkel Pedersen og Tobias Hinchely der sammen står bag
virksomheden har vidt forskellige baggrunde, men de deler dog
et fælles mål. De vil disrupte vinmarkedet og give danskerne et
nyt koncept, der gør det nemmere at forbruge, nyde og købe vin.
Bacchus Box er vin på abonnement. Man kan vælge mellem fire
forskellige ordninger. Fælles for dem alle er, at de er en del et nyt
vinunivers, der skal bryde med ekspertretorikken, der gennemsyrer branchen. Forbrugerne skal ikke bare spises af med årets
vin fra det lokale supermarked, bare fordi en enkelt vinkender
har besluttet sig for det.

Bacchus Box er mere
end gammel vin på
nye flasker
Med et par esser i ærmet har iværksætterne Tobias Hinchely og Mikkel Pedersen
kastet sig ud i, hvad der for mange kan minde om mission impossible. De vil have et
opgør med vinsnobberiet og give vinen tilbage til folket. Med deres nystartede virksomhed Bacchus Box vil de ruske op i vinmarkedet på en ny og innovativ måde, som
endnu ikke er set herhjemme.
Af Alex Randrup
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Tobias Hinchely, Mikkel Pedersen

Å

ret hed 2015. Stormen Egon rasede over Danmark,
vi brugte alle hashtagget #jesuischarlie, Frankrig
vandt VM i fodbold, vi dansede til Lukas Graham
og iværksætter Tobias Hinchely fik en god idé.
Idéen var, at vin skal være mere tilgængeligt, enklere at få, lettere at nyde og sjovere at lære om. Vin serveret på en forfriskende
måde til brugere med eller uden den største forhåndskendskab
til de gyldne dråber.
Tre år senere blev fundamentet støbt. Og et netværk af digitale
eksperter, vinkøbmænd og dygtige rådgivere slog følge med det
fælles mål, at de ville opbygge en ny, moderne og inkluderende
vinklub, der rent faktisk havde noget nyt at tilbyde. Navnet for
foretagendet er Bacchus Box.
Ambitionerne for virksomheden er store. Det skal ikke være en
sludder for en sladder. Det skal ikke være en snak om gardiner
og fisefornemme druer. Investerer forbrugerne i konceptet,
investerer man i en oplevelse. Et vineventyr.
Navnet Bacchus er ligesom alt andet ikke tilfældigt. Bacchus
Box værner netop om den gode gamle Bacchus’ principper.
Bacchus er bedre kendt som Dionysos. Guden Bacchus gik ind
for fred, og han interesserede sig ikke det mindste for stand eller

Der er hverken gråt hår eller fine linjer at spore hos de to unge
herrer. Men det er dog ikke erfaring de mangler. Tobias har
tidligere ejet en vinbar i Indre København. For et halvt år siden
solgte han, så der nu er plads til at satse fuldt ud på at opbygge et
digitalt vinimperium. Selvom det ikke var en dans på roser, var
tiden i vinbaren en nødvendig del af rejsen. Her fik han et indblik i en ensrettet og ekspertorienteret branche, der ekskluderede alle uden laksko og skræddersyet jakkesæt. Mikkel derimod
er iværksætter med stort i. Hvor mange unge teenagere har haft
travlt med at brænde deres konfirmationspenge af, så startede
Mikkel sin første virksomhed i konfirmationsalderen. Herefter
solgte han hele to webshops. I dag driver han Bacchus Box på
fuld tid.
“Let’s face it - alle kan jo lide vin! Vi vil ikke være endnu en
vinhandler. Vi vil sælge oplevelser. Vi tager vores medlemmer
på en rejse ud i forskellige vinregioner, sorter, temaer, koncepter og alt, der gør vin til en af de bedste former for eventyr.
Vores kasser er ikke kun fyldt med lækker vin, de er pakket til
randen med opskrifter, inspirationsmateriale om vinregionen,
de udvalgte sorter og viden om hvordan du nyder vinen bedst.
Alt i alt vil vi skabe en fordybende oplevelse, du aldrig vil finde
andre steder,” siger Tobias Hinchely.

Abonnementsløsning skal tilbyde nye oplevelser
Founderne Tobias og Mikkel har spottet potentialet, der ligger i
at tilbyde abonnementer. For som de begge påpeger er livet fuld
af on demand-produkter, og man kan hurtigt blive forvirret
af alle de muligheder, som man hele tiden får kastet i hovedet.
Med en månedlig skræddersyet boks med vin er planen, at
forbrugeren både vil få den gode oplevelse og den gode vin
serveret på et sølvfad. Det får kunderne til rent faktisk at tage
stilling til, hvilken vin og hvilken oplevelse der går lige i ens
smagsløg og hjerte.
Selvom målet er at ruske nyt liv i de gamle klude, forkaster
iværksætterne ikke alle de gamle traditioner. Særligt fællesskabet omkring vinen vil de gerne holde fast i. For det er ikke kun
flaskens indhold, der bestemmer den gode smag - det er lige så
meget de gode omgivelser og den gode oplevelse. De vil ikke
prakke nogle noget på, men i stedet vil de både give forbrugerne,
hvad de ønsker, og hvad de har brug for. Bacchus Box er en moderne, jordnær og håndgribelig version af en vinklub, som hver
måned giver medlemmerne et tematisk og vinfyldt eventyr.
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Ejerskifte: Nye ejere sikrer mere
vækst i danske virksomheder
Mange danske virksomheder skal inden for de næste ti år gennem et ejer- eller generationsskifte. Nye ejere
skaber fornyet vækst, viser tal for Vækstfonden, og for ejeren er det et mindre risikofyldt alternativ til at
starte egen virksomhed.

Der findes mange forskellige typer kapital til
iværksætterne – også på det danske marked.
Det er vigtigt for iværksætternes succes, at de
finder den rette type kapital til netop det stadie,
de er på. Heldigvis er markedet for risikovillig
kapital i en positiv udvikling.

A

t blive virksomhedsejer er ikke
nødvendigvis ensbetydende med
at starte egen virksomhed helt fra
bunden. Tal fra Vækstfonden viser,
at ni ud af ti ejerskiftede virksomheder fortsat
er aktive tre år efter ejerskiftet. Til sammenligning er kun halvdelen af alle nystartede
virksomheder aktive tre år efter, de er blevet
stiftet*. Og dermed er det et mindre risikofyldt
alternativ til at starte en ny virksomhed op fra
bunden.
Vækstfonden har gennem både vækstlån og
kautioner hjulpet 1.400 virksomheder med
ejer- og generationsskifter siden 2000. Data fra
Vækstfondens portefølje viser, at nye ejere både
skaber vækst i omsætningen og ansætter nye
medarbejdere. Der er særligt høj vækst blandt
de små virksomheder, som bliver ejerskiftet.
”Der sker noget i virksomheden, når man skifter
ejer. Nye ejere kommer til forretningen fuld af
energi, når de er herrer i eget hus. Det motiverer
dem til at tænke anderledes og optimere virksomheden, så de kan arbejde mod et overskud.
Vi ser derfor, at virksomhederne vækster på
alle parametre efter et ejerskifter,” siger Anders
Christian Andersen, erhvervskundedirektør i
Vækstfonden.
Omkring 23.000 virksomheder i Danmark
skal foretage et ejer- eller generationsskifte
inden 2025. Derfor er der gode muligheder for
potentielle ejere at overtage en allerede etableret
virksomhed.
”Man skal ikke være bange for at overtage hverken en lille eller en lidt større virksomhed. Vi
kan se på overlevelsesraterne, at det er stort set
ens på tværs af de grupper. Hvis man er tryg ved
situationen og mener, at man er den rette til at
drive forretningen videre, skal man bare kaste
sig ud i det,” siger Anders Christian Andersen fra
Vækstfonden.
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Kapital til iværksættere:
Økosystemet er i positiv
udvikling

D
Foto: Vækstfonden
Anders Christian Andersn, Erhvervskundedirektør

et er ikke ligegyldigt, om du som iværksætter skal have
lån, investor eller noget helt tredje, når du står over for
en investering i din forretning, som kræver kapital.

Derfor har Vækstfonden sammen med blandt andet FSR og CBS
skabt et overblik over de muligheder for kapital, der findes til nystartede og mindre virksomheder på det danske marked.
Man har først et effektivt kapitalmarked, når det er muligt for virksomhederne at finde den rette type kapital på det rette tidspunkt.
Og det er forskelligt, hvad man har brug for, afhængigt af hvor
virksomheden er på sin vækstrejse, og hvor virksomheden har
ambitioner om at skulle hen.

Sammenligner man det danske kapitalmarked med for eksempel
det amerikanske, er det tydeligt, at der investeres meget større
summer kapital i virksomhederne end på det danske marked. Når
iværksættere i dag er ”born global” og agerer på et internationalt
marked fra første dag, er det relevant at sammenligne, lyder det fra
Vækstfonden. For så har danske iværksættere ikke samme adgang
til kapital som amerikanske, så selvom vi ser en rigtig positiv udvikling i markedet for risikovillig kapital i Danmark, så er vi fortsat
ikke i mål.

Nye finansieringsprodukter til iværksætterne
Vækstfonden selv har i 2018 introduceret nye finansielle produkter til iværksætterne og vækstvirksomhederne.
”Det er vigtigt for os, at det danske økosystem for kapital bliver
så stærkt som muligt. Derfor arbejder vi på at styrke adgangen til
kapital i alle faser, fra tidlig udvikling til international skalering,”
siger Ditte Rude Moncur, Vækstfondens analysechef.
Vækstfonden har således inden for kort tid lanceret to nye produkter; Early Engagement produktet, som skal hjælpe virksomheden
med at blive moden til at opnå en investering fra venturefonde.
Det er også produktet Venture Debt, som er en hybrid mellem lånekapital og venturekapital. Det egner sig til de virksomheder, som
allerede har fået ventureinvestering, men som har brug for at rejse
yderligere kapital uden at udvande investorernes ejerandele.

”Danske virksomheder skal ideelt set være i stand til at rejse kapital i alle faser af deres udvikling i et sammenhængende finansielt
økosystem. At der er en god sammenhæng er afgørende. Er der
mangel på kapital et sted i markedet, har det implikationer for
resten af markedet – og det kan betyde, at lovende virksomheder
enten bremses unødigt i deres udvikling,” siger Ditte Rude Moncur,
som er analysechef i Vækstfonden.
Det er vigtigt, at virksomhederne både har adgang til kapital i den
tidlige og mere risikofyldte fase, og at de også har adgang til kapital,
når de er godt på vej og har brug for at accelerere væksten.

Foto: Vækstfonden
Internationale investorer giver netværk og kompetencer
Vækstfonden peger på, at det ikke nødvendigvis er skidt, hvis danske virksomheder må til udlandet for at hente kapital. Det har dog
betydning for virksomhedernes konkurrencesituation i forhold til
dem, de konkurrerer med internationalt, hvis de ikke har samme
mulighed for at finde den rette type kapital hurtigt.
”Det er lige nu en øget interesse for danske virksomheder fra internationale investorer, og det er virkelig positivt. For ud over kapitalen kommer de internationale investorer med kompetencer, som
virksomhederne kan få gavn af, og samtidig kan de være indgang
til et internationalt netværk,” siger Ditte Rude Moncur.
I Vækstfonden oplever man, at kravet til kapitalrejsninger bliver
større og større. Der skal rejses mere kapital i dag for at bringe virksomhederne derhen, hvor værdien er tydeligere. Og det kan være
nemmere med internationale investorer ombord.

Ditte Rude Moncur

Få hele publikationen, som guider
dig gennem kapitalmarkedet
Vækstfonden har sammen med FSR, Axcelfuture,
Fonden for Entreprenørskab, CBS og Accelerace
skabt et overblik over kapitalmarkedet i Danmark
for iværksættere og mindre virksomheder.
Publikationen ” Kapitalmarkedet: Fra Start-up til
Scale-up” udkommer i forbindelse med Tech BBQ,
som finder sted i København i september.
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Sådan får du styr
på dårlige betalere
Af Torben Stohn, Ansvarlig,
Advokaternes Inkasso Service

D

årlige betalere har mange begrundelser for, hvorfor fakturaen ikke er betalt til tiden. Især hører jeg
følgende tre begrundelser:

1: Skyldner mener, at regningen skal betales af en anden.
2: Skyldner er ikke enig i, hvad der er aftalt.
3: Skyldner har ikke modtaget fakturaen.
Hvis du følger disse råd, kan du ofte få kunderne til at betale og
dermed undgå at kontakte en inkassoadvokat eller et inkassofirma.

En anden fordel ved identifikation af kunden er, at din advokat
nemmere kan forfølge kravet, hvis skyldner trods rykkerskrivelser ikke betaler.

Hvilke kundeoplysninger skal du bruge om private kunder?
Det er også en fordel for dig at indhente oplysninger om private
kunder.
Uanset om du handler med en virksomhed eller en privat kunde, løber du en risiko for, at kunden ikke har fuldmagt til at indgå aftalen. Derfor bør du altid indhente følgende oplysninger:
1. Adresse

Identificer din kunde

Regnskab for
dummies
Regnskab, bogføring og revision. Et nødvendigt onde. På redaktionen modtager vi
hver uge forespørgsler om hjælp til de mest
basale regnskabsdiscipliner. Vi vil i vores
kommende numre af magasinet udkomme
med svar på de mest forespurgte henvendelser. På alt inden for markedsføring, regnskab
og jura.

32

Måske mestrer du at navigere rundt i Excel
og regnskabets kunst. Måske er det her lige,
hvad du står og mangler for at få din bundlinje til at blomstre.

Hvis du gerne vil undgå, at din kunde påstår ikke at være rette
skyldner, skal du indføre en fast procedure for nye kunder, så
du allerede ved indgåelsen af aftalen har styr på, hvem fakturaen skal stiles til.

Er din kunde kreditværdig?
Det bedste ved at din kunde er identificeret er, at du nu nemt
kan undersøge, om den pågældende kunde er kreditværdig,
og dermed om du er i risiko for, at kunden ikke betaler din
faktura. Kreditværdigheden kan du undersøge ved at indhente
et regnskab.
Hvis resultatet af din undersøgelse er, at din kunde ikke er
kreditværdig, skal du have sikkerhed for din betaling, inden du
udfører arbejdet/før du udleverer varen.

Hvilke kundeoplysninger skal du bruge, når din
kunde er en virksomhed?
Identifikation af din kunde kan foregå ved, at kunden udfylder
en formular, hvor du beder om følgende oplysninger:
1. Navn
2. Adresse
3. CVR-nr. (Gå ind på www.cvr.dk, hvor du nemt kan finde ud
af, hvem din kunde i realiteten er.)
4. Hvem kan forpligte virksomheden
5. E-mail adresse

2. Telefonnummer
3. Oplysninger om, hvem der skal betale

Hvordan undgår du uenighed om, hvad der er
aftalt med kunden?
I juraens verden er en mundtlig aftale lige så bindende som en
skriftlig. En mundtlig aftale er dog svær at bevise.
Derfor er det vigtigt, at du sørger for at få aftalen på skrift. Det
kan du nemt gøre ved at lade dine vilkår fremgå af et tilbud
eller en ordrebekræftelse.

Hvad gør du, hvis kunden ikke betaler?
Selv om du følger de gode råd, er det ikke muligt helt at undgå
kunder, som ikke betaler.
Inden du sender din sag til inkasso, skal du sende et inkassovarsel. Inkassovarslet kan du anføre i en rykkerskrivelse. Hvis
skyldner trods rykkerskrivelser ikke betaler, skal sagen hurtigst
muligt sendes til inkasso.
Når du sender din sag til inkasso, kan du vælge enten at benytte
en advokat inkasso eller et inkassobureau. Det har betydning
for din inkassosag, om du vælger at benytte advokat inkasso
eller et inkassobureau. En advokat kan føre din sag ved domstolene, og det kan blive nødvendigt, hvis skyldner har indsigelser.
Jeg kan anbefale at vælge en virksomhed, der tilbyder inkasso
uden omkostninger, ”no cure no pay”. Det sikrer, at inkassoadvokaten eller inkassobureauet gør, hvad der er muligt for at få
skyldner til at betale.
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Respektér dit CVR-nummer og
husk momsen - de 5 vigtigste
regnskabsråd til iværksættere

Starthjælp til
iværksættere
Tilmeld dig Lomax Starthjælp og få ekstra fordele som iværksætter

Af Nicolai Hofsø, Chief Commercial Officer

D

e seneste år har jeg Nicolai Hofsø håbefulde iværksættere på danske uddannelsessteder i bogføring,
moms og regnskaber. Det gælder blandt andet
IT-Universitetet i København og Copenhagen Business School.

- Deltagerne er ofte bange for at indberette forkert til eksempelvis
SKAT. Men selvom man skal have respekt for regnskab, skal man
ikke være bange for det.
På baggrund af undervisningen giver jeg her fem essentielle regnskabsråd til iværksættere.

de kan løse eventuelle problemer løbende.
Jeg vil til gengæld anbefale, at man finder én at sparre med om
økonomien, så man ikke sidder helt alene med det.

5. Excel er ikke et bogføringsprogram
Drop excel til regnskaber. Det er uigennemsigtigt og faktisk ulovligt af flere grunde. Du kan for eksempel ændre fakturanumre, og
du kan ikke spore ændringer, som er et krav i bogføringsloven.
Samtidig følger det ikke princippet om det dobbelte bogholderi,
som også er lovpligtigt, og sandsynligheden for menneskelige fejl
er stor.

1. Et CVR-nummer forpligter
Man skal følge helt klare regler, når man opretter et CVR-nummer. Det vil sige indberetning af årsregnskab, afregning af moms
og f.eks. indberetning af løn, hvis man har et iværksætterselskab
eller anpartsselskab.
Det er ikke raketvidenskab, så få det gjort. Spørg enten en revisor,
bogholder eller andre økonomisk kyndige i dit netværk til råds,
hvis du er i tvivl.

2. Husk momsen
Når du sender en faktura, skal du huske salgsmomsen. Ved hver
indbetaling bør du lægge 20% til side til salgsmoms på en anden
konto, så du ikke bruger noget, du ikke har.
Samtidig kan du i dit regnskabsprogram hele tiden se, hvor mange
penge du skal betale i moms næste gang. Så du kan planlægge,
hvor meget du kan bruge – hvis du altså bogfører alting med det
samme.

3. Digitalisér bilagene fra dag 1
Hvis du ikke gemmer alle bilag, går du glip af både skattemæssige
fradrag og momsfradrag. Så sørg for at få dem scannet eller tage
billeder på mobilen og gemme dem i Dropbox eller regnskabsprogrammet.

4. Hold styr på din økonomi
Jeg vil ikke anbefale at holde styr på samtlige skatte- og regnskabsregler selv. Men hvis man står for dele af sin bogføring, giver
det en forståelse for, om forretningen er sund løbende i stedet for
kun at kigge på regnskabet en gang om året med enten en revisor
eller bogholder. Og det er vigtigt specielt for nye virksomheder, så

Gratis fragt på de
første 3 ordrer

10% i KvartalsBonus
det første år

lomax.dk/iværksætter
Danmarks største online totalleverandør til virksomheder

Søg råd, hvis du kører fast
Hvis du trods Nicolais Hofsøs råd ovenfor stadig er nervøs for at gøre noget galt i bogføringen, skal du ikke lade dig slå ud.
- Kursisterne bliver overraskede over, at det
ikke er sværere, når de først har fået undervisning og vejledning. Så kan de lade være
med at bekymre sig så meget og fokusere på
at skabe en sund forretning.

Mere end 27.000 varer
Lomax har markedets
stærkeste sortiment inden
for kontorartikler, elektronik,
kontormøbler, lagerudstyr,
rengøring, og varer til
køkken & catering

Online
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Kreditramme på
kr. 5.000,-

www.lomax.dk

Ring
Sjælland: 47 36 80 00
Fyn/Jylland: 63 15 25 25

E-mail

salg@lomax.dk

Lomax

Gratis levering

Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

ved køb for min.
kr. 800,- ekskl. moms
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