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Hoved- og nøgletal

t.kr.

2017

Hovedtal
Nettoomsætning og andre driftsindtægter
Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Resultat af finansielle poster
Periodens resultat

214.531
145.628
40.068
6.523
42.779

Balance sum
Egenkapital
Pengestrøm fra driftsaktiviteten
Pengestrøm til investeringsaktiviteten
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten
Pengestrøm i alt
Nøgletal
Overskudsgrad
Afkast af den investerede kapital
Brutto margin
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede
Pensionister der modtog pension ultimo

1.880.774
1.231.434
86.403
-276.205
163.099
-26.703

19%
2%
68%
65%
4%
70
28

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

1
1

Ledelsesberetning
Indledning – ny koncernstruktur
LINDØ port of ODENSE A/S er en aktieselskabshavn, som er stiftet den 22. februar 2017 med
regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2017. Stiftelsen er sket ved at samtlige aktiver og passiver i
Odense Havn er apportindskudt til dagsværdier i LINDØ port of ODENSE A/S. LINDØ port of
ODENSE fusionerede efterfølgende med datterselskaberne OH-Lindø A/S samt Lindø Industripark
A/S. Det er vores klare overbevisning, at kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere efter
selskabsomdannelsen vil opleve større klarhed i forhold til havnen som én samlet enhed uanset
valg af terminal. Med fusionen er vi i det nye selskab – LINDØ port of ODENSE A/S - rustet til at
opfylde de ambitiøse mål, vi har lagt for havnens udvikling og vækst i forhold til nationale og
internationale aktiviteter.
Da Odense Havn i 2013 besluttede at købe Lindø Industripark A/S af A.P. Møller-Mærsk, var det
med tanke på at sammenlægge de to selskaber for at opnå størst mulig synergi. Købet blev
gennemført per 1. januar 2014, og vores organisatoriske sammenlægning var første trin, vores
aktiviteter blev sammensmeltet som andet trin, og per 1. januar 2017 blev tredje og sidste trin
gennemført da vi etablerede LINDØ port of ODENSE A/S.

Koncernens primære aktiviteter
Koncernen LINDØ port of ODENSE A/S’ aktiviteter omfatter etablering og drift af
havneinfrastruktur til havnerelaterede erhverv - herunder omsætning af gods over kaj samt
etablering og udlejning af erhvervs- og havnearealer, bygninger mv. Dertil kommer aktiviteter
relateret til byomdannelsesprojektet i en del af City Terminalen på Odense havn, hvor byggeretter
løbende frasælges.

Udvikling i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold
Periodens nettoomsætning og andre driftsindtægter udgør 214,5 mio. kr., mens resultat af
ordinær primær drift beløber sig til 40,1 mio. kr. Periodens resultat udviser et overskud på 42,8
mio. kr.
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Vores omsætning på skibs- og vareafgifter ligger for perioden på 25,2 mio. kr. svarende til 13% af
nettoomsætningen, og vi har i perioden lastet og losset gods på et niveau lidt over forventet.

Bestyrelsen og Direktionen anser resultatet for tilfredsstillende og i overensstemmelse med
forventningerne.
Vi ser fortsat positive tendenser for udlejning af erhvervs- og havnearealer. Som konsekvens af de
kommende års omlægning af lejemål og faciliteter i forbindelse med byomdannelsesprojektet, vil
vi frigøre industrilejemål til bolig-, erhvervs- og servicelejemål på den bynære del af City
Terminalen. Faciliteterne på Lindø forventer vi kommer til at modtage noget af den udflyttende
industri og vi vil samtidig tiltrække nye lejere til den planlagte havneudvidelse på 400.000
kvadratmeter, som fra 2020 vil supplere vores eksisterende areal.

LINDØ port of ODENSE har stor spredning i aktiviteter over flere brancher, og flere af vores større
virksomheder på terminalerne har i året vist positive udviklingstendenser. LORC – Lindø Offshore
Renewables Center – indviede nye testfaciliteter til både nacelle- og komponenttests og har i
denne sammenhæng allerede skabt international opmærksomhed omkring Lindø.
Reparationsværftet Fayard er i positiv udvikling og fastholder en stærk markedsposition både
nationalt og internationalt. Sidst, men ikke mindst, har nacelleproducenten MHI Vestas, som
producerer verdens største havvindmølle på Lindø, styrket sin position med salg af naceller, der
rækker adskillige år frem.
Generelt oplever vi, at interessen for køb af byggegrunde i Odense og efterspørgslen på faciliteter
på Lindø fortsat er stor.
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Odense Havn Ejendomsselskab (datterselskab)
Odense Havn Ejendomsselskab ApS primære aktivitet består af udlejning af arealer beliggende i
området ved City Terminalen. Vi har i perioden frasolgt tre erhvervs- og boliggrunde på hhv.
Englandsgade 3, Londongade 1 og Toldbodgade 21. Periodens resultat efter skat udviser et
overskud på 9,9 mio. kr.

Forventet udvikling i Koncernen
Den generelle efterspørgsel vi oplever på leje af faciliteter er fortsat god og nye tiltag, med bl.a.
bygning af seks mindre haller, har afstedkommet øget interesse.
Markedet for skibs- og godsaktiviteter forventes en anelse reduceret i forhold til 2017, der
omsætningsmæssigt for os var bedre end forventet. I 2018 forventer vi at kunne kompensere for
markedets generelle nedgang ved indgåelse af nye aftaler og godstyper. Vi har derfor fokus på at
opnå øget markedsandel i vores nuværende godstyper samtidig med, at vi afsøger markedet for
nye typer.
Bladt Industries producerer jacket-fundamenter til Beatrice Offshore Wind Farm på Lindø. I løbet
af 2018 er projektet afsluttet og vi har endnu ikke kendskab til nye projekter til Bladts Lindøfaciliteter. Dette vil afstedkomme nedgang i vores aktiviteter relateret til Bladt Industries og hos
de af Bladt Industries’ underleverandører, som også har faciliteter på Lindø. Denne nedgang i
aktiviteter forventer vi dog i nogen grad at kompensere for ved ordretilgang fra andre aktører.
For at styrke alle vores forretningsområder har vi per 1. februar 2018 ansat en salgschef, som skal
accelerere den kommercielle indsats. Dette vil ske gennem et øget fokus på bl.a. offshore
projektopgaver, godsaktiviteter samt ved at konkretisere dialogerne med potentielle lejere til den
kommende havneudvidelse.
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Vi er i gang med etablering af den 400.000 kvadratmeter store havneudvidelse med en kilometer
ny kaj, som vil forlænge den eksisterende Terminal Nord i nordlig retning. I 2017 har vi, på
baggrund af udbud, udvalgt fire konsortier, som afleverer tilbud primo 2018. Det er vores
forventning, at havneudvidelsen står færdig i 2020.

Likviditeten forventes fortsat at ligge på et niveau, der tillader tilstrækkeligt kapitalberedskab til,
at vi kan fortsætte udlejningsinvesteringerne på et ambitiøst niveau. Ved overgangen til det nye
selskab, LINDØ port of ODENSE A/S, er vi samtidig overgået til belåning på markedsvilkår, og vi har
indgået aftale med Nordea for Koncernens samlede engagement.

Særlige forhold
Havneloven, som offentligt ejede danske havne opererer efter, er foreslået revideret, og det
arbejdende Havneudvalg under Transportministeriet forventes at komme med en indstilling i
første halvår 2018. Vi følger udviklingen nøje, idet en revision vil kunne betyde ændringer for os i
de operative indsatser.
Den reviderede Planlov ser ikke umiddelbart ud til at afstedkomme begrænsninger i relation til
udnyttelse af reservearealer på Lindø. I forbindelse med omdannelsen af Odense havn er den
aktuelle kommuneplan for området, som Odense Kommune har vedtaget, et stærkt fundament
for vores fortsatte udvikling af den bynære del af City Terminalen som attraktivt boligområde.
Planloven giver således ikke anledning til særlig agtpågivenhed i forhold til vores aktuelle strategi.
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CSR i Virksomheden og aktiviteternes effekt i omverdenen
Den lovpligtige redegørelse i de følgende afsnit omfatter
politikker, handlinger og resultater i 2017
LINDØ port of ODENSE har en ambitiøs og konkret politik for Corporate Social Responsibility (CSR),
som er forankret i vores strategi. Vores værdisæt er båret af et ligeværdigt og respektfuldt
menneskesyn, og konkrete tiltag vil blive eksekveret som en naturlig del af vores aktiviteter. CSRpolitikken vil vi således anvende som et dynamisk værktøj, der udmønter sig konkret i både
organisatoriske, kommercielle og samfundssociale aktiviteter.
Vores grundprincipper tager udgangspunkt i tre internationale paradigmer; Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention, UN Global Compact samt ILO (International Labour Organisation).

CSR-profilen finder anvendelse på alle vores matrikler, hvilket er følgende områder, enheder og
delområder:
•

Havnehuset og Brovagten v/Odins Bro, Noatunvej 2, 5000 Odense C

•

Terminal City, Odense C

•

Arealer langs Odense Kanal, Spulefelt i Lumby

•

Odense Fjord

•

Terminal Nord på Lindø, Munkebo

•

Terminal Syd på Lindø, Munkebo

•

Arealer i Munkebo og Dræby

Udvikling og samfundsansvar
LINDØ port of ODENSEs aktiviteter formidler vi til medarbejdere, interessenter og vores omverden
som både kommercielle og i bredere perspektiv samfundsmæssigt værdiskabende. I
forretningsmæssig henseende har vi et stærkt kommercielt fokus med den selvforståelse og
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ambition, at hverdagen skal være direkte meningsskabende for den enkelte medarbejder og hver
relation skal være direkte værdiskabende for den enkelte kunde. I samfundsmæssigt perspektiv er
vores aktiviteter en vækstgenerator både lokalt og for et større geografisk område med bl.a.
jobskabelse som et afgørende element.

Det er afgørende for os, at vi i den daglige drift understøtter medarbejdernes individuelle udvikling
og uddannelsesmæssige tiltag både konkret og generelt, og disse tiltag er en væsentlig del af
virksomhedens fokus. Gennem vores holdning og ledelsesstil ønsker vi at understøtte alle
medarbejderes ret til at afsøge og forfølge eget potentiale.
Som eksempler på nogle af vores konkrete tiltag er blandt andre de indledende trin til at etablere
Lindø UddannelsesCenter med fokus på innovation og tværgående uddannelsesmæssigt
samarbejde, vores hyppige deltagelse i lokale og uddannelsesmæssigt relaterede jobmesser samt
vores fokus på at afholde jævnlige netværksaktiviteter med kompetenceskabende og relevant
indhold.
I direkte relation til udviklingen på Lindø og det behov vi ser for ekstra og specialiseret arbejdskraft
både i egen virksomhed og blandt vores lejere på havnen, har vi særligt fokus på social dumping.
Det er selvsagt for os, at vi overholder alle relevante overenskomster, og vi forventer også af vores
lejere, at nationale løn- og arbejdsvilkår bliver overholdt på danske arbejdspladser. Vi har derfor,
for at understøtte alle myndighedsmæssige krav, indlagt i vores lejekontrakter, at enhver lejer er
forpligtet til at overholde relevant lovgivning. Også i relation til vores samarbejdspartnere og
underleverandører har vi opmærksomheden rettet mod aktørernes metoder og etik med det
formål, at reducere risici for individer og forbedre sociale forhold i vores nærmeste omverden.
I det omkringliggende samfund, som ikke er direkte forretningsmæssigt relateret til os, ser vi det
som en opgave at understøtte initiativer, som ligger i forlængelse af vores værdisæt. Sponsorater
er en del af denne profil og har til formål at skabe værdi for foreninger, organisationer og beboere
i vores nærområder. Den årligt tilbagevendende H.C. Andersen Festival i Odense støtter vi aktuelt
med et 3-årigt sponsorat, og sportsaktiviteter som eksempelvis Kerteminde/Munkebo Boldklub,
Odense Boldklub, H.C. Odense Håndbold og Odense Zoo er blandt de tilbagevendende årssponsorater.
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Hjertestarterprojekt:
I 2017 har LINDØ port of ODENSE A/S valgt at give sponsorstøtte til et
Hjertestarterprojekt på Munkebo Skole. I dette projekt har vi bidraget til,
at der nu er etableret en offentlig tilgængelig hjertestarter ved skolen,
centralt placeret i Munkebo. Placeringen er et stærkt, anvendeligt og
nødvendigt lokalt tiltag, som supplerer de tre hjertestartere, vi allerede
har placeret på Lindø.

Medarbejdere og Menneskerettigheder
Vores styrke er vores medarbejderne, og vores værdisæt involverer et menneskesyn, som naturligt
afstedkommer ledelsesprincipper som situationsbestemt ledelse og anerkendende ledelse. Alle
medarbejdere opfordres til at udvise initiativ og selvstændighed med det formål at oparbejde
kompetencer og engagement, og vi understøtter fællesskab og positiv tilknytning til
arbejdspladsen.

Det er vores holdning, at enhver form for diskrimination på arbejdspladsen skal bekæmpes, og vi
støtter derfor aktivt initiativer til understøtning af mangfoldighed. Ved ansættelser sikrer vi forløb
med lighed i forhold til køn, tro, etnicitet samt handicap, der er irrelevant for den aktuelle stillings
aktiviteter.
Som en del af vores fokus på udvikling af egne medarbejdere og et bredere samfundssyn med
udvikling og styrkelse af ressourcer i det omkringliggende samfund, har vi valgt at være særligt
aktive for at tiltrække kompetencer, som alle på forskellig vis tilfører værdi til fællesskabet i og
udenfor vores virksomhed.
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Alle vores medarbejdere er sikret organisationsfrihed og retten til at ytre sig frit og arbejde i et
mobningsfrit arbejdsmiljø med fokus på den enkelte medarbejders trivsel – både fysisk og psykisk.
Vores medarbejdere sikres retten til relevante værnemidler og beklædning for at opnå tryghed og
sikkerhed på arbejdspladsen. Det er hos os ikke blot en medarbejders ret at stoppe en
igangværende aktivitet, hvis den enkelte medarbejder finder anledning til at tvivle på de
sikkerhedsmæssige forhold – det er medarbejderens pligt!

Som del af vores lovmæssige forpligtelse, er vores medarbejderne repræsenteret i Samarbejds- og
Arbejdsmiljøudvalget, og vi har derudover valgt to medarbejdere til virksomhedens bestyrelse.
Sammen med aktuelle tiltag i hverdagen bidrager vores medarbejderes engagement til at sikre og
understøtte det positive samarbejde og vores stærke sikkerhedsfokus.
Vores medarbejdere tilbydes sociale aktiviteter i form af to årlige virksomhedsarrangementer
samt medlemskab af en Personaleforening, hvis aktiviteter understøttes økonomisk af
virksomheden.

Miljø, Klima og Bæredygtighed
LINDØ port of ODENSE har et to-delt fokus på at nedbringe ressourceforbrug. Virksomhedens eget
forbrug er det ene fokus, mens miljømæssige forhold i bred forstand har fokus i relation til vores
udlejede arealer og bygninger.
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Driften af de fælles arealer og faciliteter på havnen er under omlægning og tilpasning. Vi har,
gennem de seneste år, haft øget efterspørgsel på benyttelse af kantine, konferencefaciliteter,
bad/omklædning etc., og vi har fokus på energioptimering på alle parametre. I 2017 har vi
ombygget kantinekøkkenet for at forbedre driften og reducere vedligehold, og i møde- og
konferencefaciliteterne har vi igangsat en proces med optimering af ventilationssystem og
udskiftning af belysning til LED. I de to bygninger, der indeholder bad og omklædning, har vi
udskiftet brusehoveder og vandhaner af vandbesparende hensyn og optimering af ventilation og
belysning er i proces. Udendørsbelysning forefindes på alle havnens områder som del af
fællesdriften, og vi har opstartet et projekt med henblik på at optimere forbruget og begrænse lys
til rette sted på rette tid. Derudover konverteres generelt til LED-belysning i takt med ordinært
vedligehold.
Som del af vores samlede miljøtiltag har virksomheden opnået energitilskud på en række konkrete
projekter, bl.a:
•

Udskiftning af vinduer til energiruder i flere bygninger

•

Etablering af nye energirigtige lagerhaller

•

Udskiftning af varmtvandsbeholdere til fordel for varmevekslere

i alt er tilskudsprojekter i 2017 opgjort til en CO2-besparelse på 88,1 tons per år.
Samlet set har ovenstående initiativer reduceret vores vand-, varme- og elforbrug betydeligt.

I forbindelse med etableringen af Havneudvidelsen på Lindø har vi, som erstatning for det
inddragede fjord-areal, indgået aftale med myndigheder og miljøorganisationer om investering i
erstatningsnatur. For at understøtte fuglelivet i Odense Fjord har vi etableret to fugleøer på et
anbefalet sted i fjorden, således at der – i takt med at Havneudvidelsen tager form, kan findes
alternative ynglesteder for fjordens fugle. Supplerende har vi, på vestsiden af fjorden, købt et
større landbrugsareal, som nu er udlagt til vådområde for yderligere at understøtte dyrelivet
omkring fjorden. Som det seneste naturerstatningselement er et vandhul på Lindø blevet nedlagt,
og vi vil, som erstatning, etablere en offentlig tilgængelig sø i det lokale Dræby. Det er i denne
sammenhæng naturligt, at vi årligt giver sponsorstøtte til den lokale aktivitet Fjordens Dag, som
har til formål at skabe opmærksomhed på, viden om og oplevelser i naturen på og omkring
fjorden.

Ålegræs i Odense Fjord:
I forlængelse af et projekt på Syddansk Universitet omhandlende forsøg med
etablering af store områder med ålegræs i den lavvandede Odense Fjord, har
LINDØ port of ODENSE A/S valgt at understøtte projektet både økonomisk og
ved tilknytning af en projektmedarbejder. Projektet har til formål at styrke
klodens CO2-regnskab og går ud på at dække mudret og livløs fjordbund med
et tykt lag rent sand, som nye ålegræsplanter kan etablere sig i.
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Forretningsprincipper og bekæmpelse af korruption
LINDØ port of ODENSEs grundprincipper for Business Conduct er Ordentlighed, Tillidsskabende
adfærd, Troværdighed og Respekt.
Det er således vores fokus på alle måder at:
•

bekæmpe korruption og bestikkelse

•

undgå interessekonflikter og nepotisme

I relation til samarbejdspartnere og leverandører er det vores fokus at etablere tillidsfulde
relationer, så alle parter opnår gensidig forståelse for den aftalte opgave, og at vores
grundprincipper generelt efterleves, også i valg af leverandører. Udbud håndterer vi efter
lovmæssige forhold, og valg af underleverandører på ikke-udbudskrævende opgaver baserer vi på
pris, kvalitet og konkret faglig erfaring samt viden om leverandørens tidligere præstationer,
herunder forretningsprincipper.
Også i vores valg af relations-samarbejdspartnere, altså værdiskabende samarbejder uden direkte
kommercielt fokus som eksempelvis vidensinstitutioner og klynger, fokuserer vi på aktørernes
baggrund og forretningsprincipper.

Samarbejdspartnere for lokal værdiskabelse, videnressourcer og innovation
Hos LINDØ port of ODENSE betragter vi viden og tilvejebringelse af ny viden som en uundværlig
del af vores profil og daglige drift. Vores medarbejdere tilskyndes videndeling, efter- og
videreuddannelse, og vi har fokus på at anvende nytilegnet viden i hverdagens opgaver, således at
både vi og vores medarbejdere får direkte glæde af det tillærte.
Lokalt og regionalt indgår vi i samarbejder for at opstarte og understøtte initiativer, som tilfører
viden og videndeling til aktører relateret til os og vores kunders aktiviteter. Disse samarbejder er
non-kommercielle, har særligt OPS-fokus (Offentlig-Privat Samarbejde) og er direkte relateret til
erhvervs- og uddannelsesmiljøerne.
Vi arbejder både kortsigtet med aktuelle enkeltstående projekter, som eksempelvis deltagelse i
Maskinmesterforeningens kommunikationsindsats 2017 (Årskonference og præsentationsvideo),
og langsigtet med sponsorater som Medalje- og Legatfesten i Haandværker- og Industriforeningen
Odense. Derudover er det vores ønske at skabe relation til relevante klynger, netværk og
myndigheder for derved at understøtte både vores, vores kunders og netværksmedlemmernes
interesser.
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LINDØ port of ODENSE har følgende relations-partnere:
Danske Havne er brancheorganisation for nationale havne i Danmark og understøtter havnene
fagligt og politisk.
Fyns Maritime Klynge er et professionelt netværk for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
erhvervsfremmeaktører. Klyngen arbejder for at skabe videndeling og innovation blandt
interessenter inden for de maritime erhverv på Fyn.
MiljøForum Fyn driver to stærke netværk for henholdsvis byggebranchen og for produktions- og
servicevirksomheder. I netværket mødes fagpersoner for at udvikle kompetencer, udveksle
erfaringer og skabe netværk på tværs med det formål, at gøre deres produkter og virksomheder
mere konkurrencedygtige gennem miljø, CSR og bæredygtige løsninger.
OffshoreEnergy.dk er klyngeorganisation og innovationsnetværk for den danske offshoreindustri.
Klyngen er landsdækkende og repræsenterer Danmark offshore – fra olie/gas til vind- og
bølgeenergi. Klyngen repræsenterer hele værdikæden fra de største producenter til start-ups.

I samarbejdet mellem os, videninstitutioner og klynger har vi særligt fokus på udvikling af
industrielle symbioser og innovation. Det er afgørende for os, at konkrete projekter i relationssamarbejder afstedkommer ressourceoptimering og økonomisk merværdi for både os, vores
kunder og det omkringliggende samfund.
Lindø UddannelsesCenter har vi etableret for at fremme det tværgående uddannelsessamarbejde
mellem studerende/lærlinge, institutioner og virksomheder på Lindø, og en række lokale
uddannelsesinstitutioner deltager i netværket. Derudover har vi i 2017 indgået et særligt
samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) med henblik på at opstarte et SDU-innovationscenter
for Industri 4.0 på Lindø. Dette projekt er gensidigt forpligtende og vil i løbet af 2018 blive
konkretiseret. Virksomheden tilbyder plads til etablering af et SDU-center og har allokeret areal og
ressourcer til projektet.
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I forlængelse af samarbejdet med SDU har vi samtidig fokus på at udpege særligt relevante
projekter til udvikling i vores egen organisation, herunder eksempelvis målrettede
afgangsprojekter fra universitet og muligheder for vores deltagelse i phd-studier. I 2017 har vi haft
særligt fokus på nogle af havnebranchens digitale udfordringer, og et projekt om BIG DATA er
igangsat.

BIG DATA:
Der forefindes store datamængder i moderne virksomheder, og den
overordnede idé bag BIG DATA er, at kunne udnytte de forhåndenværende
informationer mere effektivt. Ud fra et ønske om at opnå en højere grad af
forståelse om digitalisering, blockchain, big data mv. deltager LINDØ port of
ODENSE i et ambitiøst digitaliseringsprojekt hos PhD-studerende Cheryl
Sequiera fra CBS, hvor den forskningsmæssige opgave, der omfatter flere
havne, er forankret.

Bestyrelse
LINDØ port of ODENSEs bestyrelse er sammensat efter ønske om at kombinere
ejerrepræsentation med neutrale og forretningsrelevante kommercielle kompetencer.
Bestyrelsen arbejder efter en nedskrevet forretningsorden (Forretningsorden for Bestyrelsen i
LINDØ port of ODENSE A/S), som henviser til retningslinjer for LINDØ port of ODENSE
(Retningslinjer for LINDØ port of ODENSE A/S).
Bestyrelsen repræsenterer ejerkredsen, som er Odense Kommune, og to repræsentanter udpeget
af Byrådet sidder i bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter og afskediger virksomhedens direktion samt
tegner LINDØ port of ODENSEs overordnede principper og strategi.
Bestyrelse og ledelse består af både mænd og kvinder. Såfremt et køn udgør mindre end 40% i
Bestyrelsen eller ledelsen, er det Bestyrelsens pligt at opstille måltal for andelen af det
underrepræsenterede køn. I bestyrelsen er måltallet endnu ikke opfyldt, idet politisk udpegede
medlemmer og medarbejdervalgte repræsentanter ikke må medtælles i opgørelsen af
kønsfordeling. Det er derfor Bestyrelsens mål, at der, inden 2021 ved naturlig afgang og i
forbindelse med nyvalg til bestyrelsen, bliver fokuseret på at tilføre mindst én kvinde til den 4
personers valgte bestyrelsesgruppe. Det er afgørende for Ejer, Bestyrelse og ledelse at alle
kandidater til Bestyrelsen afspejler de aktuelle kompetencebehov i Bestyrelsen, så målsætningen
for kønsfordeling ikke prioriteres over kompetencer.
I 2017 er Lars Therkildsen indtrådt i bestyrelsen som ny formand efter at han, på baggrund af en
kompetencevurdering, fremstod som den bedst egnede kandidat.
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Overblik og transparens er vigtig for os, så klarlægning af interesser i Bestyrelse og Direktion er en
naturlig del af rapporteringen. Vi har derfor åbenhed omkring de respektive medlemmers
arbejdsmæssige relationer og øvrige professionelle bestyrelses- og udvalgsposter.
Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsesformand Lars Therkildsen, Administrerende direktør, HOFOR A/S
• Bestyrelsesmedlem, Danmarks Grønne Investeringsfond
• Næstformand, KLAR Forsyning
• Bestyrelsesmedlem, Dansk Energi
• Bestyrelsesformand, DANVA 2013
• Bestyrelsesformand, BlueEnergy A/S
• Næstformand, Dansk Fjernvarme
Næstformand Peter Rahbæk Juel, politisk udpeget, Borgmester i Odense Kommune
• Byrådsmedlem Odense Kommune (borgmester)
• Formand, Kommunens styrelse under krise eller krig
• Medlem, Kredsrådet Fyns Politi
• Medlem, Kommunalpolitisk Topmøde
• Formand, Odense Bæredygtighedsråd
• Formand, Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og
kommunale valg
• Formand, Økonomiudvalget
• Medlem, Odense Bys Museer
• Medlem, KL's Repræsentantskab
• Repræsentant for Odense v/generalforsamling Vand Center Syd A/S
• Repræsentant for Odense v/generalforsamling Odense Renovation A/S
• Repræsentant for Odense v/generalforsamling Fjernvarme Fyn A/S
• Repræsentant for Odense v/generalforsamling Odense Letbane
• Bestyrelsesmedlem, Syddansk Erhvervsskole
Regionale aktiviteter:
• Medlem, Borgmesterforum
• Medlem, Kontaktudvalget
Valgt af KL:
• Medlem, KL Borgmestermøde
• Medlem, KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
Øvrige:
• Bestyrelsesmedlem, Udvikling Fyn A/S
• Medlem, Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn
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•
•

Næstformand for Bestyrelsen, University College Lillebælt
Formand, Byhistorisk udvalg
Medlem, Repræsentantskabet for Syddansk Universitet

Bestyrelsesmedlem Jane Jegind, politisk udpeget, Rådmand i Odense Kommune
• Formand, By- og Kulturudvalget
• Medlem, Økonomiudvalget
• Medlem, Kommunens styrelse under krise eller krig
• Medlem, Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og
kommunale valg
• Medlem, Kommunalpolitisk Topmøde
• Medlem, Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn
• Medlem, Landsdelsorkesterforeningen
• Bestyrelsesmedlem, Odense Bys Museer
• Formand, Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg
• Medlem, Komitéen vedrørende prisbelønning af gode og smukke nybygninger mv. i Odense
• Bestyrelsesmedlem, H.C. Andersen Fonden
• Bestyrelsesmedlem, Tietgenskolen, Handelsgymnasiet og Lærlingeskolen
Valgt af KL:
• Medlem, Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget
Udpeget af KKR:
• Medlem, Koordinationsudvalg for Regional Udviklingsplan
Udpeget af Borgmesterforum Fyn:
• Næstformand, Sport Event styregruppen i SEF
Øvrige:
• Repræsentantskabsmedlem, Østifterne
Bestyrelsesmedlem Lars-Erik Brenøe, Executive Vice President, A.P. Møller-Mærsk
• Bestyrelsesmedlem, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal
• Bestyrelsesmedlem og formand for fire koncernforbundne virksomheder, Maersk Broker K/S
• Bestyrelsesmedlem, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond
• Næstformand, Komiteen for god Fondsledelse
• Medlem af hovedbestyrelsen, Dansk Industri
Bestyrelsesmedlem Henrik Dam, Rektor for Syddansk Universitet
• Formand, Odense Bys Museer
• Formand, Campus Kollegiet
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•
•
•
•
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Bestyrelsesmedlem, SIMAC.
Bestyrelsesmedlem, Dinesen-fondene
Bestyrelsesmedlem, Erik Fjeldsøe Fonden.
Bestyrelsesmedlem, Energi Fyns Udviklingsfond
Formand, Det Kriminalpræventive Råd

Bestyrelsesmedlem Claus Jensen, Formand for Dansk Metal
Dansk Metal:
• Formand, Forretningsudvalget
• Formand, Hovedbestyrelsen
• Formand, A-kassens hovedbestyrelse
• Formand, Skolestyrelsen
Co-industri
• Formand, Forretningsudvalget
• Formand, Centralledelsen
• Forhandler, Industriens Overenskomst
Landsorganisationen i Danmark:
• Medlem, Daglig ledelse
• Medlem, Hovedbestyrelsen
• Medlem, Overenskomstnævnet af 1939
• Medlem, Nordisk Samarbejdskomitè, SAMAK
• Medlem, Forhandlingsudvalget
Internationale udvalg:
• Medlem af Board of Trustees, European Workers Participation Fund, EWPF
• Næstformand, IndustriALL – European Trade Union
• Medlem af skibsværftssektionen, IndustriALL - Global
• Formand, Industrianställda i Norden, IN
Øvrige udvalg:
• Bestyrelsesmedlem, A/S A-Pressen
• Medlem af Tænketanken, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV
• Medlem af rådet og bestyrelsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE
• Bestyrelsesmedlem, Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond, AKF
• Medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet, Arbejdernes Landsbank
• Medlem af repræsentantskabet, Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP
• Dommer, Arbejdsretten
• Medlem, CPH Vækstkomité
• Medlem af repræsentantskabet, Danmarks Nationalbank
• Medlem, Danmarks Vækstråd
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlem af vækstteamet, Det Blå Danmark
Medlem, Det Økonomiske Råd
Medlem, Disruptionrådet
Bestyrelsesmedlem, Femern A/S
Medlem af styrelsen, Øresundsbro Konsortiet
Bestyrelsesmedlem, Sund & Bælt Holding A/S
Medlem af præsidiet, Folk & Sikkerhed
Medlem af Supervisory Committee, Fonden for Entreprenørskab / Young Enterprise
Medlem af repræsentantskabet, Fonden Peder Skram
Ambassadør, Foreningen Norden
Bestyrelsesmedlem, Industriens Kompetenceudviklingsfond, IKUF
Bestyrelsesmedlem, Industriens Pension Holding A/S
Bestyrelsesmedlem, Industriens Pensionsforsikring A/S
Bestyrelsesmedlem, Industriens Pension Service A/S
Bestyrelsesmedlem, Industriens Uddannelse- og Samarbejdsfond, IUS
Medlem af bestyrelsen / formand for udvalget teknologi og innovation, InnovationsFonden
Bestyrelsesmedlem, Interforcekomiteen
Medlem, Markedsmodningsfonden
Medlem, Olympisk Idrætsforum
Medlem, Produktionspanel 4.0
Ambassadør, Produktionsskolerne
Formand for tænketanken, Tænketanken EUROPA
Bestyrelsesmedlem, Ulandssekretariatet

Medarbejderrepræsentant Søren Rask, Sikkerhedsansvarlig
• Ingen yderligere bestyrelsesposter.
Medarbejderrepræsentant Tom Høiberg Larsen, Specialarbejder
• Ingen yderligere bestyrelsesposter.
Direktion:
Administrerende direktør Carsten Aa
• Bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Danske Havne

Vicedirektør Tony Hamilton
• Hamilton Holding ApS (ejer og direktør – ingen bestyrelse)
• Englandsgade 22 ApS (ejer og meddirektør – ingen bestyrelse)
• Odense Live Fonden (næstformand)
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Risikostyring
LINDØ port of ODENSE afholder mellem 4 og 6 årlige ordinære bestyrelsesmøder, som følger en
fastlagt dagsorden, hvor emner som økonomi og jura er faste punkter. Derudover arbejder
Bestyrelsen efter et årshjul for at sikre, at overordnede procedurer og politikker behandles.
Årshjulet indeholder blandt andre følgende emner:
• Forsikrings- og finansieringspolitik
• Interne kontroller
• Målsætning og strategi for Koncernen
• Vurdering af markeds- og konkurrencesituationen m.v.
Forud for hvert bestyrelsesmøde modtager Bestyrelsen en status på økonomi, herunder
realiserede tal sammenholdt med budget og forecast, likviditetsoversigt, status på igangværende
samt afsluttede investeringer m.v.

Ledelse
LINDØ port of ODENSEs ledelse består af en 2-personers Direktion som indgår i Ledergruppen, der
dermed i alt er på otte personer, hvoraf de to er kvinder. Dermed er måltallet for kønsfordeling
ikke opfyldt for Direktion/Ledergruppe. Det er derfor Ledelsens mål, at der, inden 2021 ved
ændringer i organisatoriske forhold og ansættelser, bliver fokuseret på at opfylde måltallet for
Ledergruppen. Det er afgørende for Ejer, Bestyrelse og ledelse at alle kandidater til ledelsen
afspejler de aktuelle kompetencebehov, så målsætningen for kønsfordeling ikke prioriteres over
kompetencer.

Kodeks for virksomhedsledelse
LINDØ port of ODENSE er, i henhold til Årsregnskabsloven, ikke omfattet af et specifikt kodeks for
virksomhedsledelse, men Bestyrelse og Direktion forholder sig aktivt til forhold vedrørende god
selskabsledelse og samspillet med selskabets interessenter.
Interne kontroller
LINDØ port of ODENSE har etableret interne kontroller, som har til formål at forhindre, opdage og
korrigere tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder. Vi er opmærksomme på,
at vores økonomifunktions størrelse ikke giver mulighed for tilstrækkelig funktionsadskillelse og
dermed fuld intern kontrol. Ledelsen har derfor indført praktikker og rutiner, så vi gennem
overvågning af virksomhedens aktiviteter og økonomirapportering opnår kontrol, overblik og
styring.
Økonomiafdelingen udarbejder månedsrapporter, hvor de realiserede tal sammenholdes med
budget og forecast, og hvor vi forklarer eventuelle afvigelser. Ledelsen modtager den samlede
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månedsrapportering for gennemgang. Derudover afholder Økonomiafdelingen løbende
budgetopfølgningsmøder med de respektive afdelingsansvarlige.
Værdiansættelsen af materielle anlægsaktiver er forbundet med risiko i relation til
regnskabsaflæggelsen. Anlægsaktiverne vurderer vi derfor løbende med henblik på forventet
levetid og indtjeningsevne, hvorefter Ledelsen og Bestyrelsen foretager en vurdering af det
eventuelle behov for nedskrivning af aktiverne.

Begivenheder i Koncernen efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsperiodens afslutning den 31. december 2017 indtruffet begivenheder af
væsentlig betydning for årsrapporten for 2017.

________

________

Yderligere Information:
Den fulde årsrapport inklusiv revisions- og regnskabstekniske elementer kan findes under
selskabsoplysninger på cvr.dk

Spørgsmål til årsrapportens indhold:
… er velkomne og kan stilles til Administrerende direktør Carsten Aa
E:

caa@lpo.dk

M:

2294 4400

Praktiske spørgsmål i relation til pressematerialet:
… er velkomne og kan stilles til chef for Kommunikation & Relationer Susanne Willers
E:

suwi@lpo.dk

M:

308 308 23
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