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Tiden er løbet...
- og lige pludselig er der gået 80 år

I den anledning vil vi gerne se
kunder, forretningsforbindelser,
familie og venner af huset til et
hyggeligt og uhøjtideligt
ÅBENT HUS Arrangement
Onsdag den 8. juni, fra kl. 15.
Vi vil servere lidt godt til mave
og hals.

På gensyn
Ingrid og Peder Hejn

Ålbæk Hovedvej 42, 6740 Bramming

SALG - SERVICE - REPARATIONER

René Kofod-Olsen, Topaz Energy and Marine, til møde med Kurt Skov, Blue Water Ship-
ping. Det er seks år siden, Topaz-direktøren sidst var i Esbjerg. Foto: Chresten Bergh

Han er pæredansk med
bornholmske aner, men han
er topchef i et af verdens
største offshore-rederier
med hovedsæde i Dubai, To-
paz Energy and Marine. 

René Kofod-Olsen, med
en fortid i A.P. Møller-
Mærsk, herunder ledende
stillinger i bjærgningssel-
skabet Svitzer, besøgte
sammen med sit projekt-
team tirsdag Blue Water og
Kurt Skov i transportkon-
cernens domicil. 

Anledningen er, at Topaz
er partner i det Blue Water-
ledede konsortium, som
forleden offentliggjorde Es-
bjerg-firmaets hidtil største
ordre til en værdi på 2,3 mia.
kr. med nybygning af 15
specialdesignede skibe, der
skal bruges i forbindelse
med et gigantisk olieprojekt
i Kazakhstan.

De 15 specialdesignede

fartøjer skal transportere
gods og moduler på op til
1800 ton gennem det russi-
ske flodsystem til Tengiz-
oliefeltet i De Kaspiske Hav,
og her er René Kofod og To-
paz en både unik og naturlig
samarbejdspartner. 

Håber på mere
Ligesom Blue Water gennem
årtier har gjort det til en ni-
che at planlægge transpor-
ter af bl.a. borerigge gen-
nem de uvejsomme flodsy-
stemer, har Topaz Det Ka-
spiske Hav som sit
kerneområde, hvor rederiet
gennem årene har investe-

ret 600 mio. dollars i sin po-
sition og opererer 40 af re-
deriets cirka 100 skibe.

– Vi har prøvet alt, hvad
der kan gå godt og skidt i de
årtier, vi har været i områ-
det, siger René Kofod-Olsen
og suppleres af Kurt Skov:

–Det er naturligt, at Topaz
er en del af projektet. Det er
mere opsigtsvækkende, at
Blue Water bliver involveret
i så stor en ordre med nogle
af verdens største oliesel-
skaber, men det er, fordi vi
har opbygget en kæmpe
ekspertise på dette område,
siger Skov og påpeger, at det
er betydelig fordel, at Topaz
har en dansk topchef.

I første omgang skal de 15
specialdesignede fartøjer
nu bygges af norske Vard
forskellige steder i verden,
og projektet løber frem mod
2021, men begge direktører
kan sagtens se for sig, at
samarbejdet, og de synergi-
er, der høstes, på sigt vil føre
mere med sig.

Den naturlige partner i
Blue Waters mega-ordre 
Projekt: Blue Water Shipping og Topaz Energy and Marine mener, at mega-ordre på sigt kan føre til mere samarbejde. 

Af Ken Mathiesen,
kma@jv.dk

FA K TA

Kunden 
■ Slutkunden på projektet er
et joint venture, Tengizchev-
roil, der udvinder og pro-
ducerer olie og gas og har
oliekæmper som Chevron og
Exxonmobil i ejerkredsen.

DEBAT

De mennesker med psyki-
ske lidelser og misbrugs-
problemer, som bor på
botilbuddet i Sjællands-
gade, har oplevet en ned-
gang i livskvalitet. Jeg ar-
bejder på stedet som soci-
alpædagog, og i løbet af det
sidste år har vi oplevet
besparelser, som har med-
ført dårligere normeringer,
så vi er færre pædagoger.

Vi sørger for, at kerne-
ydelserne for beboerne

bliver udført. Det er meget
forskellige opgaver. Det
kan være hjælp til, at deres
hjem ikke gror til i rod og
skidt, at sørge for at de får
noget ordentligt at spise
eller at hjælpe dem med at
tackle angst. Kort sagt
hjælper vi dem til at føre et
liv, hvor de ikke får det
værre eller måske endda
bedre.

Med besparelserne er
friheden væk. Friheden til
at kunne hjælpe med ting,
som ikke i forvejen er plan-
lagt. Til at komme væk fra
lejligheden og hverdagen,
når der er brug for det.
Desuden er vores mulighed
for at komme på Myrthue-
gård, hvor beboerne kunne
komme væk fra hverda-

gens problemer og arbejde
med praktiske opgaver,
skåret væk. 

Vi prøver at få det bedste
ud af det i et samfund,
hvor naboerne ikke bryder
sig om os, så vi nu skal
flytte til næste år. På trods
af besparelserne har vi
med støtte fra Socialmini-
steriet skabt projektet Et
godt sted at bo, hvor be-
boerne selv har været med
til at skabe bedre rammer
og til at definere, hvad der
skaber et godt hjem.

Men vi kan ikke holde til
flere besparelser. I et vel-
færdssamfund skal der
være plads til at samfun-
dets dårligst stillede også
har livskvalitet.

Besparelser på botilbud
går ud over livskvaliteten
for socialt udsatte

Tom Hansen, tillidsrepræsen-
tant for socialpædagogerne på
Center for socialt udsatte,
Torvegade 74, Esbjerg, skriver: 

SYNSPUNKT

ESBJERG: Fredag den 3. juni
er Esbjerg City igen ramme
om et midnatsshopping-
event med masser aktivite-
ter, musik og underhold-
ning. 

Når Cityforeningen hol-
der midnatsåbent kommer
der gerne 30-40.000 esbjer-

gensere, og det skaber i sig
selv stemning. 

Men i år vil midnatsåb-
ning byde på masser af op-
levelser både for øjet og
øret, og smagsoplevelser
må der også til. Og der bliver
virkelig noget for enhver
smag på en af de allerstørste

indkøbsaftener i Esbjerg
City, udtaler marketingchef
Brigitta Christensen i en
pressemeddelelse fra Es-
bjerg City.

Der er et tætpakket pro-
gram, man kan gå rundt og
opleve det hele eller bare slå
sig ned. exp

Shoppingtur for hele familien


