
 

 

Orientering om Compas 

Klima- og Energirådet. 

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2017 blev forligspartierne enige om, at ind-

satsen over for miljø og energi-bæredygtighed skulle understøttes ved at etablere et 

Klima-og Energiråd. De politiske medlemmer af Klima- og Energirådet blev valgt på et af 

de første møder i 2018 i Udvalget for Teknik og Udvalget for Fritid & Fællesskab. Disse er 

følgende: Ove Kjærskov Nielsen (DF), Lars Poulsen (V), Claus Thaisen (A) og Torsten 

Sonne Petersen (SF).  

 

Klima- og Energirådet har på sine møder godkendt eget kommissorium hvori der bla. står 

at rådets arbejde evalueres engang årligt og efter evaluering orienteres Udvalget for Tek-

nik, Udvalget for Fritid & Fællesskab og derefter Byrådet. 

 

Det første møde i Klima og Energirådet blev afholdt 23. maj 2018. Her besluttede man 

bl.a. Klima- & Energirådet vil være styregruppe for projekt Cirkulær Økonomi. 

 

Compas 

I forbindelse med Rugekassen og Dansk Produktionsunivers var der nogle iværksættere, 

der ønskede at skabe et fællesskab med fokus på Bæredygtig Økonomi. Indsatsen om at 

etablere dette fællesskab i et samarbejde mellem Hedensted Kommune og iværksættere 

blev udskilt fra Dansk Produktionsunivers og blev senere hen til Compas.  

 

På dialogmøde i Byrådet den 13. august 2018, præsenterede repræsentanter fra disse 

iværksætterne Anne Poulsen og Anders Koed Jensen samt Merete Valbak fra administra-

tionen ideen om Compas. Byrådet bad Klima- & Energirådet om at drøfte projektet, med 

henblik på at komme med en indstilling til Byrådet 

 

Klima og Energirådet drøftede projektet Compas på deres møde 23. august 2018. 

 

I sagsfremstillingen på dette møde stod at der skulle bevilges 500.000 kr. til opstart og 

at Hedensted Kommune i opstartsperioden gav administrativ bistand svarende til en fuld-

tidsstilling. 

 

Klima og Energirådet besluttede på sit møde følgende: 

 

”Vi startede mødet med en rundvisning hos virksomheden Træls. På mødet blev der sup-

pleret med første udkast til en forretningsplan/projektplan. Visionen er at etablere et hus 

for grønne iværksættere med tilhørende REDO station (materialestation). På kort sigt 

(cirka 6 måneder) er der lagt op til at starte med et projekt, som så skal munde ud i en 

5-årig forretningsplan. I denne periode skal ideen trykprøves, finansiering og partnerska-

ber skal findes og resultater skal vises. Oplægget blev drøftet, og rådet gav i stikords-

form følgende input: 

Vigtigt at vise resultater, vigtigt at søge fonde, ideen er rigtig, timingen er rigtig, gode 

muligheder for samarbejde med DPU (Dansk Produktions Univers), husk sammenhængen 

med DPU – find gode samarbejdsrum, husk samarbejde med Hedensted Erhverv, vi har 

ikke råd til at lade være, god branding værdi, kan være en udfordring med økonomien. 

  

Rådet besluttede at sende projektet videre til PKØ og Byrådet. ” 

 

I budgetaftalen for 2019 (godkendt 10. oktober 2018) blev der afsat 0,5 mio. kr. som 

engangsinvestering i 2019 til cirkulær økonomi (Compas).  
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Efter budgetaftalen blev Compas den 15. november 2018 præsenteret i kommuneledel-

sen hvor man blandt andet besluttede følgende: 

 

”Man kan indledningsvist definere Compas, som et projekt, der både er teknisk, tværfag-

ligt, ressourcemæssigt og politisk komplekst. Og et projekt, der rammer ned i en inter-

national trend om cirkulær økonomi. Merete gav en præsentation af Compas, herunder 

hvilke iværksættere, der pt er tilknyttet og hvilke områder (universer) Compas arbejder 

med. Det er fx design, future, administration, partner, production og redo.  

Projektperioden er på et år, forstået på den måde, at der er finansiering fra Byrådet til et 

år. Herudover søges fonde. 

Compas handler grundlæggende om genanvendelse af restprodukter fra produktionsvirk-

somheder. Det tætte partnerskab med virksomhederne er derfor afgørende. Compas skal 

skabe rammer for iværksætterne, som så skal ud at sælge deres idéer og produkter. 

Compas skal hverken ses som en rådgivende eller sælgende "organisation" i sig selv. 

Det, som Compas kan hjælpe kommunen med, er eksempelvis HOP-IN, hvor der i år blev 

arbejdet med FNs verdensmål. FGU uddannelsen kan også være en mulighed.” 

 

Klima og energirådet 23 november 2018 

Klima- og Energirådet drøftede Compas på sit møde den 23. november 2018 under et 

punkt der hed Compas - Status og de næste skridt. I sagsfremstillingen til dette punkt 

stod der bla. følgende; 

 

”Med budgetforhandlingen for budget 2019, har Byrådet besluttet at igangsætte projek-

tet Compas. Compas er et erhvervshus med partnerskaber for virksomheder, der arbej-

der med Cirkulær Økonomi.  

Klima- & Energirådet har haft en central rolle i forbindelse med tilblivelsen af projektet. 

Rådet skal drøfte hvordan de bedst kan understøtte Compas de kommende 12 måneder, 

hvor projektet sættes i drift, og som skal munde ud i en plan for de følgende 3-5 år.” 

 

Beslutningen fra dette møde blev: 

”Merete gennemgik status for Compas. Præsentation er udsendt efterfølgende. Status er 

den, at Compas starter på Danmarksvej 2 i Hedensted, i en stor lagerhal, en mindre hal 

og et kontor. Vi flytter i december og er klar til drift i de nye lokaler fra 1. januar 2019. 

Der var desuden en kort præsentation af de 3-5 virksomheder, som indtil nu har meldt 

sig i partnerskabet” 

 

2019. 

I 2019 har Compas afholdt workshop 28. august 2019 hvor nogle iværksættere bla. 

arbejdede med overskudsmaterialer fra virksomheder. Der blev udviklet prototyper, og 

den ene gruppe har valgt at arbejde videre. Resultaterne bliver vist på Hedensted Er-

hvervs Konference den 30. september 2019. 

 

Compas har bl.a. fået en bevilling på 130.000 fra Region Midtjylland på arbejde med 

REDO ver. 2.0. 

  

Lidt generel information om Compas. 

Styregruppen er lig med politikerne i Klima- & Energirådet  

 Lars Poulsen,  

 Claus Thaisen,  

 Torsten S. Pedersen,  

 Ove Kjærskov Nielsen samt  

 erhvervschefen (Carsten Steffensen),  

 projektleder (Merete Valbak) og  

 Anne Poulsen fra Compas.  
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Der er ca. 15 virksomheder med forskellig tilknytning til Compas.  

 

Formålet med Compas er, at skabe fremtidens nye virksomheder, og dermed at skabe 

grønne arbejdspladser (fordi fremtidens arbejdspladser er grønne).  

Der er fokus på at de virksomheder der er tilknyttet Compas, har et ønske om at skalere 

og ansætte medarbejdere. Iværksætterne kommer fra Horsens, Århus, Vejle, Odder m.v.  

Det første år blev det klart, at den bedste måde at rekruttere iværksættere på, var gen-

nem uddannelsesinstitutioner. Sammenholdt med Hedensted Kommunes ønske om at 

samarbejde med uddannelsessteder, var det grunden til at der blev sat mange ressour-

cer ind på at opbygge dette partnerskab. Det har ført til et tæt partnerskab specifikt med 

VIA (alle afdelinger) og Århus Universitet. Disse partnerskaber kan p.t. ikke udbygges 

grundet ressourcer i Compas. Partnerskaberne har flere indsatser, bl.a. semesterforløb, 

innovationsforløb, uddannelse af undervisere og next-step (udvælgelse af iværksættere). 

Herigennem er flere unge startet i Compas enten i et afklaringsforløb hvor de arbejder 

med en iværksætter ide, og måske ender med at blive iværksætter. Andre studerende er 

allerede i gang med deres virksomhed på studiet, og bliver en del af Compas i den sidste 

studietid.  

 

På universiteterne har man store udfordringer med at gøre de studerendes forretnings-

modeller levedygtige efter de er stoppet på studierne. Dette – sammenholdt med entre-

prenørskab og FNs verdensmål - er årsagerne til deres interesse i at samarbejde med 

Compas.  

 

I 2020 er Compas blevet så forankret nationalt, at der også er kommet flere iværksæt-

tere, der har fundet os fordi de søger et sted hvor de kan få: Sparring med andre iværk-

sættere der vil bæredygtig iværksættervirksomhed, lager/ værksted/ kontorfaciliteter i 

sammenhæng samt viden om Cirkulær Økonomi. (flere har fundet os igennem Google). 

Der er kommet 5 iværksættere de sidste 3 måneder på den måde. 

 

Virksomhederne i Compas klarer sig generelt godt. De udtaler selv at deres succes skyl-

des at de er blevet en del af Compas. De fleste er vokset hurtigere end det var forventet.  

Ud over universiteterne har Compas en lang række lokale og nationale samarbejdspart-

nere lige fra store virksomheder, som er en del af partnerskabet over til faglige organisa-

tioner/ klynger. Fx Nilan, Kompan, Trifork, Lifestyle & Designcluster, CLEAN, Erhvervshus 

Midtjylland, Resilience Lab Danmark, INSERO, Region Midtjylland, Bropas, PLM Group og 

mange flere. 

 

Iværksættere tilknyttet Compas i øjeblikket er:  

Virksomhed Kontaktperson CVR 

Zweck Jonas Møller 40182799 

TrÆls Anders Koed Jensen 34437645 

Rexcon Jesper Sørensen 38039040 

Adækvat Henrik Pedersen 40448373 

Rumraketten Søren Nielsen 37079146 

Odd Idems Thomas Schmidt-Niel-

sen 

36580453 

IMO Mads Lyngø 41294485 

Under Træet Faizah Mohammad Under opstart 

Den Plantebaseret sygeple-

jerske 

Stig Ladefoged Nielsen Under opstart 

Virkeværk Charlotte Virkelyst 39309920 

FGRMNT Daniel Hansen 31214661 

A Little Story Camilla Skøtt 36222131 

   



4 

 

 
Derudover er der 3-4 personer i forskellige forløb med henblik på at afklare om de skal 

være iværksættere. 

Der er i skrivende stund aftalt møder med 3 nye iværksættere om eventuelt samarbejde.  

Der findes informationer på www.compashedensted.dk om den enkelte iværksætter.  

De fleste iværksættere har flere forretningsmodeller som enten er under udvikling eller 

er udviklet. Mange iværksættere er startet med en ide, som nu er helt anderledes, efter 

de har indgået samarbejde. Iværksætterne er tilknyttet på forskellig vis, hvoraf ca. halv-

delen kommer i Compas 2-5 dage pr. uge og de øvrige deltager i aktiviteter/ projekter 

med hinanden og er sjældnere i Compas. Dette er årsagen til at der kan tages flere 

iværksættere ind i Compas end de 5-10 stk. som var udgangspunktet.  

 

Ca. halvdelen laver direkte produktion, hvor resten laver tilknyttede aktiviteter, så som 

markedsføring, design, foredrag, udvikling m.v.  

 

Alle er del af et eller flere partnerskaber i huset.  

 

Med i budgettet 

Med vedtagelsen af budget 2020 er beløbet på 0,5 mio. kr til Compas gjort permanent 

som en årlig ramme. 

 

Siden Compas startede har det hele tiden været meningen at virksomhedskonstruktionen 

med Hedensted kommune ikke er varig, da Hedensted Kommune ikke må drive kommer-

cielle aktiviteter.. Derfor har man udarbejdet et forslag til at skille aktiviteterne i Compas 

ad. Forslaget går på at adskille den kommunale del i Strategicenter Compas og udskille 

de kommercielle aktiviteter i en forening (Foreningen Compas). 

 

Af vedlagte materiale beskrives den fremtidige arbejdsdeling mellem den kommunale del 

af Compas og den kommercielle/private del af samarbejdet. 

 

Forslaget behandlet i Styregruppen for Compas 

Forslaget til opdeling har været behandlet i Styregruppen for Compas den 19. august 

2020.  

. 

http://www.compashedensted.dk/

