Referat fra ”Virksomhedscrawl Odense Havn” den 16. maj 2013.
Deltager: der var 19 deltager fra foreningens medlemsvirksomheder.
Besøg hos Falck Smidt Defense System A/S.
FALCK SCHMIDT Defence Systems er en ledende udvikler, producent og eksportør af
forsvarsmateriel. Siden 2011 har virksomheden ved havnen i Odense også udviklet produkter til
Space sektoren.
Indenfor materiel til forsvaret tager virksomheden udgangspunkt i at sikre soldaten og udvikler
elevèrbare løsninger som maste, miljøvenlige og energibesparende powerløsninger baseret på
brændselsceller og kompositstrukturer/ kulfiber.
På spaceområdet har Falck Scmidt senest leveret kulfiberdele til James Webb teleskobet til DTUSpace, satellitstrukturer til ESA/NASA og næste opgaver er en større kulfiber sensorarm til Solar
Orbiter projektet i European Space Academy, ESA.
Virksomheden anvender årligt et 2-cifret millionbeløb på forskning og udvikling, og omsætter et 3cifret millionbeløb med en eksportandel på mere end 95%. Mere end 50% af medarbejderne er
vidensmedarbejdere.
Besøg hos Skovdal & Skovdal ApS.
Visionen hos Skovdal&Skovdal er at lave noget som gør Skovdal, deres medarbejdere og deres
kunder glade. Det er det, det hele handler om, lave noget man er stolt af. Skovdal er stolte af det
de laver, og deres kunder er glade og tilfredse. Deres største områder er Home & Food- med alt
hvad dertil hører af industri og film. Hos Skovdal & Skovdal har de deres egen stylist og foodstylist
som arbejder på alle 3 studier.
De løser hver dag opgaver for detailkæder, fødevarevirksomheder, service- og
produktionsvirksomheder samt for bolig- og livsstilmagasiner. De vil altid gerne komme med vores
uforbeholdne mening om produktet, stilen, farverne, platformen det skal vises på, film eller foto og
alt mulig andet.
Deres medarbejdere er konstant på udkig efter nye strømninger i ind- og udland. De ser det som
deres opgave at udfordre og hjælpe dees kunder med at placere sig i et altid foranderligt marked.
Bygningen er designet til fotobrug, hvor dagslyset spiller en afgørende rolle ligesom fleksibilitet i
sceneopbyggelse er et nøgleord.
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Besøg hos Nortex A/S
Nortex A/S er en familieejet virksomhed med rødder helt tilbage til 1936. På dette tidspunkt
byggede Fyns Fjerfabrik lokalerne i Havnegade i Odense, hvor virksomheden stadig har domicil.
Jess Hecht Petersen har arbejdet i virksomheden siden begyndelsen af 60-erne. Han overtog
virksomheden i 1991 og har drevet den i den efterfølgende periode indtil næste generation tog over
i 2007 ved Søren og Carsten Hecht Petersen.
Nortex møbelpuder henvender sig til møbelvirksomheder i Danmark og Norden. Materialerne er
naturlige fjer og dun, fintsnittet polyeterskum samt forskellige former for fibre. Nortex har leveret
kvalitets møbelpuder igennem 50 år og levere til en lang række af designerklassikere.
Nortex A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner for kunder, der søger møbel- og
sovekomfort af høj kvalitet.
Nortex markedsfører flere forskellige produkter, som skal føre dig gennem en komfortabel
nattesøvn.
Deres dundyner og hovedpuder er i en uovertruffen kvalitet, som vil kunne tilfredsstille selv den
mest kræsne. Besøg deres webshop, hvis du mangler en dejlig dyne eller hovedpude.
Nortex lægger vægt på ergonomi og har gennem et nært samarbejde med kiropraktor Peter Gyrst
udviklet en hovedpudeserie med særlige ergomiske egenskaber.
Desuden markedsføres madrasser med forskellige fordelagtige egenskaber.
Besøg hos Pasfall Catering.
Annesofie & Thomas Pasfall byder velkommen til Thomas Pasfall Collection. Det er vigtigt for dem
med Restaurant PASFALL, deres catering & kantinedrift at de pirrer alle jeres sanser og giver jer
livskvalitet med deres lidenskab for at skabe kvalitet.
Thomas Pasfall Catering er en fynsk virksomhed der arbejder med de allerbedste fynske råvarer.
Med deres mange års erfaring på området, er de en kompetent leverandør til ethvert arrangement.
Levering lige til døren samt afhentning på havnen.
Der blev serveret grillstegt gris fra Svendborg, samt hjemmelavede pølser ligeledes fra grill. Hertil
gode vine.
	
  
	
  
	
  

Det var 4 særdeles interessante besøg hos 4 meget forskellige virksomheder, og viser
mangfoldigheden på Odense Havn.
For referat Poul Strandmark.
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