
Af Asger Nørkær Nielsen
asger.nielsen@nordjyske.dk

THISTED/AALBORG: Omtrent 
10 nye medarbejdere vil in-
den året er omme have ind-
fundet sig hos netIP i Aal-

borg. Her har den Thisted-
baserede IT-virksomhed 
nemlig just åbnet ny afde-
ling. Det har de gjort for at 
komme tættere på de kun-
der, de allerede har i regi-
onshovedstaden, men også 
for at bjærge nye.

- Vi har arbejdet et par år 
på det, og nu er vi klar til at 
gå ind på markedet i de stør-
re byer, siger Carsten Hede-
mann, administrerende di-
rektør i netIP A/S. 

Mange andre virksomhe-
der outsourcer ellers opga-
ver som for eksempel hjælp 
og support eller klarer det 
over telefon eller internet. 
Men her prioriterer netIP 
anderledes.

- Teknisk set giver det in-
gen mening. Men det er nær-
hedsprincippet, der gælder. 
Det er på det menneskelige 

plan. Når man outsourcer, 
overlader man trygheden til 
andre. Så det er helt banalt 
det, det handler om, siger 
Carsten Hedemann.

Han tilføjer, at den fysiske 
nærhed giver mulighed for 
at have en fast tekniker til-
knyttet den enkelte virksom-
hed. Og desuden mulighe-
den for at stå hurtigt klar 
med personlig assistance.

- Kravene til os er, at vi 
nærmest skal rykke ud så 
hurtigt som en ambulance, 
siger Carsten Hedemann 
med henvisning til nedbrud 
i IT-systemer eller i tilfælde 
af, et hackerangreb skal ind-
dæmmes.
IT-sikkerhed er generelt ble-
vet et vigtigt område for 
virksomheden, som oplever 
en tiltagende bekymring og 
erfaring hos kunderne om 

IT-kriminalitet. 
Udvidelsen i Aalborg er et 

led i en længere plan om 
vækst, fortæller Carsten He-
demann.

- Vi har en plan om, at vi 
gerne vil udvide ned gen-
nem Jylland, siger han. 

Men det er ikke en virk-
somhed, som lægger 
2020-planer. I stedet bliver 
udviklingen taget ét skridt 
ad gangen, og i dette tilfælde 
blev dét skridt Aalborg. Det 
næste kan blive Aarhus, for-
tæller direktøren. 

Lige nu beskæftiger netIP 
omkring 75 personer, som er 
fordelt over afdelinger i Thi-
sted, Holstebro, Skive, Her-
ning og Aalborg. Deres kun-
der er virksomheder med alt 
mellem 5 og 200 IT-brugere, 
anslår Carsten Hedemann.
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Onsdag den 20., torsdag den 21. og 
fredag den 22. januar kl. 20.00

HEXERIE ELLER BLIND 
ALARM
En af Holbergs mest spillede komedier                    

Torsdag den 28. og 
fredag den 29. januar
kl. 20.00

7 RUNER
Rå, poetisk og dynamisk
danseforestilling              

Vild med Viden
4 spændende foredrag, der gør dig klogere

Kom og hør foredrag med Thy-Mors HF & VUCs egne lærere 
på Limfjordsvej 95 i Nykøbing.  

Foredragene er gratis.   

Nykøbing
4 onsdage ijanuar – april 

2016

Foredrag 1 - Everyday performer
Unges vaner og deres indflydelse på skolen - 20. januar 2016 kl. 19.00-21.00. 
Foredragsholder: Andreas L. Timm, cand.scient. idræt  

Foredrag 2 - Kunst på Kanten 
Fokus på kunst og kunstnere bosiddende i ”Den Rådne Banan”, der arbejder med 
udkantsdebatten i deres kunst - 24. februar 2016 kl. 19.00-21.00. 
Foredragsholder: Thomas Wolsing, cand.mag. billedkunst.

Foredrag 3 - 16. - I løvens hule eller leopardens bolig?
Skilsmisser i 1700-tallets Danmark - 16. marts 2016 kl. 19.00-21.00. 
Foredragsholder: Kirstine A. Andersen, cand.mag. historie og religion. 

Foredrag 4 - Det 20. århundredes bedste roman
’Kongens Fald’ af Johannes V. Jensen - 13. april 2016 kl. 19.00-21.00. 
Foredragsholder: Johanne Sejersen, cand.mag. dansk, idéhistorie og samfunds-
fag.

Tilmelding
Skal ske på vuc@vuctm.dk eller på telefon 70 70 12 34 
senest 2 hverdage før arrangementet.

Ved eventuelle spørgsmål kontakt afdelingschef 
Kirsten Torp på kto@vuctm.dk eller på 
telefon 61 14 03 85. 

Thisted
Munkevej 9
7700 Thisted
Tlf. 70 70 12 34

Nykøbing
Limfjordsvej 95 
7900 Nykøbing M
Tlf. 70 70 12 34

 

vuc@vuctm.dk
www.vuctm.dk

netIP åbner ny afdeling i Aalborg. Dermed er virksomheden oppe på i alt fem filialer. Den seneste blev oprettet i Herning i efteråret 2014. 

Af Carsten Hougaard
carsten.hougaard@nordjyske.dk

THISTED: Igennem flere år har 
Claus Dahl, Dahl Enginee-
ring i Thisted, kæmpet for, at 
virksomheder, der sælger 
ulovligt sikkerhedsudstyr til 
biler og busser kan drages til 
ansvar.

Claus Dahl producerer 
selv et barnehybridsæde, 
der er lovligt og sikkerheds-
godkendt på alle måder. 
Men konkurrencen fra an-
dre virksomheder, der sæl-
ger ikke-godkendt sikker-
hedsudstyr til lavere priser 
har været til at mærke.

Nu bliver der gjort noget 

ved sagen. Og det glæder 
selvsagt Claus Dahl.

- Som lovgivningen er i 
dag, så kan sælgeren af det 
ulovlige udstyr ikke drages 
til ansvar. Det kan derimod 
den vognmand eller familie-
far, der bruger det farlige 
sikkerhedsudstyr i bilen. Så 
det glæder mig, at transport-
ministeren fremsætter et 
lovforslag til 1. behandling, 
hvor myndighederne får 
mulighed for at udføre en ef-
fektiv kontrol og retsforfølge 
virksomheder, som mar-
kedsfører og sælger ulovligt 
sikkerhedsudstyr til bl.a. 
børn i biler og busser, siger 
Claus Dahl. 

Han fortæller, at lovforsla-
get udspringer direkte af det 
arbejde, som folketingsmed-
lem Torsten Schack Peder-
sen har gjort efter en hen-
vendelse fra ham. I foråret 
2011 havde Claus Dahl Pe-
dersen, som er indehaver af 
landet eneste crash-test la-
boratorium, forgæves påpe-
get overfor myndighederne, 
at der blev solgt ulovligt og 
farligt sikkerhedsudstyr, og 
at ingen myndighed kontrol-
lerede det. Det betød, at 
ulovlige sæder og sikker-
hedsseler og særligt fast-
spændingsudstyr til børn, 
ikke blev kasseret til syn el-
ler fjernet fra markedet.

Ulovligt sikkerhedsudstyr 
bliver ulovligt at sælge

 »  Vi har arbejdet et par år på 
det, og nu er vi klar til at gå ind på 
markedet i de større byer.
CARSTEN HEDEMANN, administrerende direktør i netIP A/S


