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ALLERGI Hvis man er allergisk over
for parfume, kan man finde hjælp i
en liste over deodoranter fra Infor-
mationscenteret for Miljø & Sund-
hed. Heraf fremgår, hvilke deodo-
ranter der indeholder et eller flere
af de 26 stoffer, som ifølge EU er
særligt allergifremkaldende. Sæbe-
og parfumeproducenternes bran-

cheforening (SPT) mener, det er en
dårlig idé. - De 26 stoffer bliver præ-
senteret, som om de er sundheds-
skadelige, hvad de ikke er. Det er jo
ikke forbudte stoffer, siger admini-
strerende direktør for SPT, Kim Mi-
chael Christiansen. 

/ritzau/ 

Kritik af negativliste over deodoranter
GAVEKORT Med et nyt bankpro-
dukt, som den norske bank DnB
NOR nu lancerer, slipper folk på ga-
vejagt helt for at tænke selv. Et al-
mindeligt gavekort minimerer nor-
malt besværet med at købe gaver til
at vælge generelt mellem eksempel-
vis musik, undertøj eller vin. Men
med et forudbetalt Gavekort Ma-

stercard er det nu også rationalise-
ret væk. Det forudbetalte kort kan
bruges alle steder, der normalt ta-
ger imod Mastercard - det vil sige
23 millioner steder verden over.
Kortet kan være på mellem 200 og
5000 kroner, og det koster der-
udover 50 kroner at oprette. Det le-
veres med gaveomslag. /ritzau/ 

Mastercard som gavekort i Norge
UNDERSØGELSE Alt for mange ki-
lo på sidebenene kan koste dig
drømmejobbet, for hver femte leder
har helt eller delvist afvist en jo-
bansøger på grund af overvægt in-
den for de seneste tre år. Det viser
en undersøgelse fra Ledernes Ho-
vedorganisation (LH). I undersøgel-
sen svarer fire procent af lederne,

at overvægt var den væsentligste
årsag til jobafslaget, mens yderlige-
re 16 procent siger, at overvægt var
en medvirkende grund til at afvise
ansøgeren. Fra LH understreger
kontorchef Lars Andersen, at det
er diskriminerende at afvise en an-
søger på grund af vægt. 

/ritzau/

Afviser overvægtige jobansøgere

Ringkøbing amts
ErhvervsService
er klar med et nyt
udviklingsprogram,
som skal være
med til at
professionalisere
de lokale
virksomheder

Af Brian Kjær Andersen
bri@herningfolkeblad.dk

Engageret sparring og en pro-
fessionalisering af virksomhe-
derne er vejen frem til vækst
og udvikling. Sådan lyder et af
hovedbudskaberne hos Ring-

købing amts Erhvervsservice
(RES), som netop nu planlæg-
ger en ny runde af de såkaldte
Plato-programmer. 
Programmet skal involvere lo-
kale små- og mellemstore virk-
somheder, og derfor har råd-
givningscenteret netop skrevet
ud til virksomheder med mel-
lem fem og 50 ansatte og gjort
opmærksom på tiltaget.
Virksomhedsrådgiver Carsten
Andersen fra RES håber, at
der kan samles deltagere til at
sætte holdet i gang til januar. 
Han forklarer, at en vigtig be-
standdel ved Plato er, at virk-
somhedslederne kommer tæt
på problematikkerne hos de
deltagende virksomheder. 
For bedst muligt at kunne for-
stå hinandens udgangspunk-
ter holdes de månedlige møder
på skift hos virksomhederne.

- Der er tavshedspligt på hol-
det, så deltagerne kan trygt de-
le deres overvejelser med hin-
anden. Vi oplever, at der tit kan
komme noget konstruktivt ud
af det, når der kommer input
udefra, og der bliver arbejdet
hen imod en strategiplan for
virksomhederne, siger Carsten
Andersen.

Deltager-ros
Direktør Niels Ove Plauborg
fra Kibæk Presenning var en
af deltagerne på det seneste
hold. 
Han oplevede et stort udbytte,
som han efterfølgende har haft
glæde af på sin virksomhed.
Ikke mindst var det til stor
gavn at få lavet en virksom-
hedsanalyse og en konkret
fremtidsplan, som styrkede
indsatsen inden for blandt an-

det salg, marketing og øko-
nomi.
- Det er virkelig noget, der gi-
ver noget. Forretningsplanen,
den bruger vi en del, for så har
vi noget at holde os til. Det er
virkelig et forløb, jeg kan anbe-
fale, siger Niels Ove Plauborg.
Han oplevede det som en me-
get positiv ting, at møderne
blev holdt rundt på virksom-
hederne. 

Erfaringsdeling
Plato er fortrinsvist for pro-
duktionsvirksomheder, og selv
om produkterne er forskellige,
så var Niels Ove Plauborgs op-
levelse, at man alligevel kunne
genkende mange af problema-
tikkerne hos hinanden.
- Jeg har delt mine erfaringer
med lederne på vores fire afde-
linger i virksomheden. Så kan

de forhåbentlig også få noget
ud af det, nævner direktøren
hos Kibæk Presenning.

Vestas deltager
Det lokale Plato-projekt afvik-
les i tæt samarbejde med vind-
møllevirksomheden Vestas,
idet to medarbejdere deltager i
møderne og giver deres erfa-
ringer videre. 
Vestas har også medvirket på
et tidligere forløb, og Carsten
Andersen fra Ringkøbing
amts ErhvervsService oplever
det som meget konstruktivt at
høre erfaringerne fra en stor
virksomhed.
- Vestas har nogle værktøjer og
systematikker omkring tinge-
ne, som andre kan lære af. Des-
uden gjorde de det så virkeligt
seriøst på det seneste forløb, så
vi gerne vil gentage succesen,

siger Carsten Andersen og op-
lyser, at det kommende Plato-
projekt strækker sig over halv-
andet år med ét aftenmøde om
måneden. 
En del af fokus kredser om,
hvordan man bliver bedre til
salg. 
Oplevelsen er, at mange virk-
somheder har gode produk-
tionsfolk, mens der godt kan
ske forbedringer på salgs-
siden. 
Ellers er målet gennem en ak-
tiv indsats selv at sætte dags-
ordenen for, hvordan man som
direktør vil præge fremtiden
for sin virksomhed.
- Man kan vel sige det sådan,
at vi vil hjælpe deltagerne til,
at det er dem, der kører med
virksomheden, og ikke virk-
somheden, der kører med dem,
bemærker Carsten Andersen.

Lokal indsats for vækst og udvikling
Plato er et tilbud til små og mellemstore virksomheder,
der har været i gang i en årrække og er indstillet på vækst,
forandring og udvikling af virksomheden. Det kommende
forløb strækker sig over halvandet år og veksler mellem
gruppemøder og seminarer.
Plato knytter virksomhedsledere sammen i et netværk,
hvor inspiration, viden og værktøjer til professionel ledel-
se er på dagsordenen.
Vindmøllevirksomheden Vestas har to medarbejdere til-
knyttet som en form for mentorer på det lokale Plato-
projekt.
Plato-deltagerne mødes en gang om måneden på skift
rundt hos de virksomheder, som er med. Som en del af
forløbet indgår virksomhedsanalyser, en virksomheds-
profil, salgs- og kundeudvikling og en strategiplan.

Plato

Mejeriingeniør
Björn SigBjörn
er på messe med en
svensk opfindelse,
som mest ligner
en avanceret
lommelygte
med lilla lys

Af Hanne Steen Hansen
hsh@herningfolkeblad.dk

F O O DT E C H

»Sluk selv lyset og se« lyder
som et selvmodsigende motto,
men det passer for lampen
UVisable, som i disse dage kan
ses af interesserede fagfolk på
messen FoodTech 2005 i Her-
ning.
Selve produktnavnet UVisable
spiller på, at det handler om ul-
traviolet lys, UV-lys, og samti-
dig noget usynligt.

På standen møder vi Christer
Ôstlund fra Delsbo, 300 km
nord for Stockholm, og han er
ophavsmand til idéen, som he-
le tiden bliver videreudviklet.
Fra firmaet Milkum deltager
mejeriingeniør Björn Sig-
Björn, som fører ordet, når der
er danske gæster på standen.
Pointen er, at snavs, kemikalie-
rester og meget andet er fluore-
scerende og lyser op ved UV-
lys. Derfor kan de organiske
rester i mejeri- og levnedsmid-
delindustrien lyse i mørket.
Ved hjælp af det, der ligner en
stor lommelygte, kan man ba-
ne sig vej gennem virksomhe-
den uden at blive generet af el-
ledninger, og ved hjælp af det
ultraviolette lys kan man tjek-
ke, at der er gjort ordentligt
rent, før produktionen går i
gang.

Sparer på batteriet
Jo mørkere der er i lokalet, jo
tydeligere bliver det - og derfor
er der god mening i mottoet
om at slukke lyset og se efter.
- Christer har i firmaet Driv-
don AB arbejdet med forskel-

lige typer lamper i mange år,
og han har udviklet elektronik
til UV-lys og også til hvidt sig-
nallys, som blandt andet bru-
ges ved motocross. Tidligere
har man brugt almindelige
lyspærer, men her er det en 35
watt-lampe, som yder for-
holdsvis meget lys og samti-
dig giver en effektiv batteri-
drift, så man ikke hele tiden
skal skifte batterier, forklarer
Björn SigBjörn.
Han understreger, at det er af-
gørende i forhold til sikkerhe-
den at kunne undgå de strøm-
førende ledninger, når man går
rundt.

Mange typer industri
Materialet om UVisable forkla-
rer, at det er restbelægningen,
som lyser eller fluorescerer.
Hvis der ikke findes nogen be-
lægning, findes der altså heller
ingen fluoerescens. Det de-
monstreres på standen, hvor
der på tre glasplader er »rent
bord« på den midterste, men
pletter på de to andre, når man
lyser på dem med den bærbare
lampe.

Björn SigBjörn har 40 års erfa-
ring i mejeribranchen. Han for-
tæller, at selv om han er
svensk, har han en norsk ud-
dannelse som mejeriingeniør.
For 10 år siden mistede han sit
arbejde og er i stedet kommet i
gang med at markedsføre
Christer Ôstlunds produkter.
- Jeg bruger mit kontaktnet i
mejeribranchen først og frem-
mest, men metoden kan bru-
ges i mange typer nærings-
middelindustri og også i medi-
cinalbranchen. Vi har også for-
søgt at få fødevaremyndighe-
der gjort interesseret, men stø-
der på et vist bureaukrati, for-
tæller Björn SigBjörn.
Han og Christer Ôstlund er
med på messen for anden
gang, og de vil gerne gentage
oplevelsen fra sidst.
- Vi havde helt klart nytte af
det. Det koster meget at være
her, men udgiften pr. kunde er
lav, hvis bare der kommer 50
kunder og ser på det, siger
Björn SigBjörn.
Han tilføjer, at udstillerne har
det godt på messen, og de har
også mulighed for at se de an-
dre stande.
Den erfarne mejeri-mand skal
desuden en tur i Hal M og sma-

ge på osten på Landsmejeriud-
stillingen.
- Jeg har tidligere selv været

ostedommer, så jeg skal afprø-
ve, om guldmedaljen går til
den rigtige!, siger han.

Snavs bliver afsløret
af ultraviolet lys

De avancerede lommelygter med ultraviolet lys kan bruges, hvis man
vil tjekke rengøringsstandarden, før produktionen går i gang, forkla-
rer Björn SigBjörn (til venstre) og opfinderen Christer Ôstlund.

Foto: Flemming Hansen

F O O DT E C H
Danmark har været med til at
sætte den globale standard in-
den for fødevaresikkerhed.
Helt konkret er der et tydeligt
dansk aftryk på den nye ISO
22.000, som er blevet frigivet af
International Organization for
Standardization, også kendt
under forkortelsen ISO.
Danskeren Jacob Færgemand
fra certificeringsvirksomhe-
den BVQI Denmark A/S har
været formand for den inter-
nationale arbejdsgruppe, der
har stået for udarbejdelsen af
standarden. På en konference i
dag på Food Tech Scandinavia
i Messecenter Herning fortæl-
ler han om, hvordan han har
været med til at arbejde for
danske interesser.
- Vi har i høj grad taget ud-
gangspunkt i de krav, som den
danske fødevareindustri har
været stillet overfor i årevis.

Dermed kender de kravene,
som har været med til at sætte
overliggeren for den inter-
nationale standard, forklarer
Jacob Færgemand.
ISO er en sammenslutning af
153 nationale standardise-
rings-institutter og er dermed
verdens største udvikler af
standarder. De mest udbredte
er ISO 9000 (kvalitetsledelse)
og ISO 14000 (miljøledelse).
BVQI Denmarks A/S udfører
mere end 5000 auditeringer år-
ligt, og virksomheden har gen-
nemført cirka 75 procent af al-
le danske certificeringer inden
for fødevaresikkerhed.
McDonald’s Europe, Arla
Foods, Chr. Hansen A/S, DLG
og Coop Norden er nogle af de
kunder, som Jacob Færgemand
kender fra sit arbejde som
slagsdirektør for BVQI Den-
mark, og også hos dem er der
store forventninger til den nye
standard.

Danmark
er i front
med sikre
fødevarer

Selv om der bliver færre
slagtninger, har Danish
Crowns oksekødsdivision
med kontor i Herning haft
stigende omsætning og et
godt resultat i det seneste
regnskabsår, 2004-2005. Det
betyder, at andelshavernes
afregningspris er steget.
Omsætningen blev på knap
2,8 millioner kroner mod 2,6
millioner kroner året før, og

der bliver udbetalt 58 millio-
ner kroner i restbetaling.
Direktør Lorenz Hansen fra
Danish Crowns oksekøds-
division begrunder det gode
resultat med, at det er lykke-
des Danish Crown at være
på højde med markedet og at
reducere omkostningerne i
takt med det faldende antal
slagtninger.
For at have styr på omkost-

ningerne fortsat, har man
blandt andet besluttet at luk-
ke kreaturslagteriet i Skive
ved udgangen af 2005, men
her er størstedelen af de 54
medarbejdere allerede blevet
tilbudt nyt arbejde.
Der var 395.000 slagtninger i
løbet af året, og det var et
fald på cirka 20.000. 

Slagtning af oksekød
giver et godt resultat

På glaspladen til højre afsløres pletter af snavs eller kemikalier, når det ultraviolette lys bliver rettet mod
den. Jo mørkere der er i lokalet, jo tydeligere bliver det. Foto: Flemming Hansen

Fra nytår 2006 sker der en
ledelsesmæssig ændring
hos Midt Factoring A/S i
Ikast, som siden 1. maj har
været datterselskab af ebh
bank i Fjerritslev. 
Det sker, fordi Midt Facto-
rings tidligere ejer og nu-
værende administrerende
direktør, Carl Aage Nielsen,
har besluttet at fratræde sin
stilling og afløses på posten
af Vagn Thorsager. 
Han er i dag direktør hos
netop Midt Factoring og
har en lang karriere i bank-
sektoren med en række an-
sættelser i Nordea-koncer-
nen bag sig.
- Det er således en yderst er-
faren mand, både fagligt og
ledelsesmæssigt, der skal
stå i spidsen for Midt Facto-
rings 105 medarbejdere, un-
derstreger ebh banks besty-
relsesformand, Egon Kors-
bæk i en pressemeddelelse.
Carl Aage Nielsen vil frem
til juni næste år fungere
som konsulent for virksom-
heden. 
Han er bankuddannet og
udviklede for 20 år siden
konceptet til Midt Facto-
ring, mens han var ansat i

det daværende Hammerum
Herreds Administrations-
selskab, der var etableret af
Ege Tæpper. Forretnings-
idéen viste sig at blive en
succes, som udviklede sig
år for år. 
I 1996 blev Carl Aage Niel-
sen eneejer og tog fat på at
dyrke nye forretningsområ-
der, så virksomheden i dag
tilbyder totalløsninger in-
den for blandt andet debi-
toradministration og inkas-
so.

Midt Factoring
skifter
adm. direktør

Ny adm. direktør: Vagn Thor-
sager.


