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Af hjertet tak
Vi er stolte af og taknemmelige for, at regn-

Vi er trænede i at rådgive virksomheder, der

skabet for 2019 viser det bedste resultat i

står i en akut krise – eller på anden måde er

KALBs historie. En stor del af æren for det går

landet i markante forandringer – positive som

til vores dygtige og kompetente medarbejdere,

negative. Og med covid-19 er netop dét

vores advisory board, vores trofaste og stabile

tilfældet for alle virksomheder, og det kastede

samarbejdspartnere og vores loyale kunder. I er

nye opgaver af sig i foråret 2020.

altid klar med både opbakning og udfordringer
til os, og dermed bidrager I i høj grad til at ud-

Når det er sagt, så er vi ligesom de fleste

vikle os og forretningen KALB. Tak for det.

andre påvirkede af covid-19-krisen og har fået
aflyst en række opgaver, der ellers var bestilt.

Aflæggelsen af regnskabet er et oplagt tids-

Derfor er vores samlede forventninger til

punkt til at gøre status over det, vi egentlig

resultatet 2020 også noget mere afdæmpede

har opnået sammen med jer, og det vi

end oprindeligt. Den aktuelle situation har

havde særligt fokus på i 2019. For det er

således også for os sat en naturlig bremse for

fundamentet for de mange udviklingsprojekter

udviklingen, men vi går fortsat forventnings-

og potentialer, der ligger foran os. Vi udgiver

fuldt fremtiden i møde. Og vi har i den grad

derfor for første gang ”Vores år” og dvæler her

benyttet de mest stille uger under covid-19 til at

et øjeblik ved 2019 – samtidig med at vi retter

sætte nye skibe i søen.

lyset mod 2020 og årene, der kommer.
Vi føler os dermed godt rustet til fremtiden og
Koncepter, kaos og krise

takker alle jer, der læser med her og følger os

Vores speciale er at rådgive og assistere både

på vores vej. En helt særlig tak til vores familier.

private og offentlige virksomheder i strategisk
kommunikation, særligt under forandringer. Vi
plejer at sige, at vores faglige styrker kredser
om koncepter, kaos og kriser. Og vi oplever, at
især vores mangeårige erfaring med krise-

Kærlig hilsen

Marianne Kalb
Kirsten Von Wildenradt

kommunikation kommer både os og vores
kunder til gode – det gælder generelt og i den
aktuelle situation her i 2020.
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Vi følger stien
- og stilen
I 2019 kunne vi notere os en udvikling i

Styrkede relationer

omsætningen på cirka 20 procent, og dermed

Vi styrkede relationerne til flere af vores faste

fulgte vi stilen fra 2018 og 2017. Udviklingen

kunder, engagementer blev større og blev ud-

på bundlinjen var ligeledes positiv – også

videt i den forstand, at flere og flere af vores

selvom vi investerede i at få flere nye kolleger

kunder bruger os til mere og mere – også til

ombord i årets løb.

andre opgavetyper end forretningsrelationen
oprindeligt bød på. Vi er i det hele taget

De seneste år har vi oplevet en god, stabil

beriget med kunder, der udviser enorm tillid

udvikling med god kundetilgang, og det er vi

til os, og som af og til betror os opgaver, der

selvfølgelig jublende lykkelige over. Især fordi

ligger langt udover det, vi egentlig troede, vi

det også betyder, at vores muligheder for at

skulle beskæftige os med.

udvikle virksomheden gennem nye og flere
medarbejdere også styrkes, og lokalt skaber

Gang på gang bekræfter det, at der er stor

det jo arbejdspladser. I 2019 kunne vi byde

energi og synergi i dét at arbejde sammen –

velkommen til hele tre nye yngre kolleger med

og ikke blot bytte en pose penge med et

stærke digitale og strategiske kompetencer.

produkt. Når man i forvejen kender hinanden,

Ligesom vi også satte et helt nyt hold bag

har betrådt mange stier sammen, skabt

KALB i vores advisory board.

succeser sammen og har tillid til hinanden,
går man ud i alt det nye, det ukendte med en
vis tryghed i sindet.
Tryghed og den gode relation – dét ønsker
vi at være garanter for.
Udover de stærke kompetencer, naturligvis.
Hele indsatsen viser sig heldigvis også i vores
tal.
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2019

2018

2017

Bruttofortjeneste

4.297.154

3.252.201

2.388.387

Årsresultat (efter skat)

360.570

85.474

103.845

Egenkapital

586.283

302.638

310.626

+320%

+93%

En stigning på 76% i årsresultat
fra år 2018 til år 2019

En stigning på 48% i egenkapital
fra år 2018 til år 2019
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Årets
opgaver
Vi har i 2019 løst opgaver for mere end

Her har vi alligevel vovet det ene øje og

60 virksomheder, og det er virkelig svært

valgt syv ud – på vores hjemmeside finder du

at udvælge eksempler på opgaver.

mange flere eksempler på opgaver, vi har løst
i samarbejde med spændende virksomheder
og organisationer.

Naturbiogas Sode
Case: Kommunikationsrådgivning

Trekantområdet
Case: Rekrutteringskampagne

DSSV
Case: Værdiproces

Rømø, Tønder Kommune
Case: Kommunikationsstrategi

Aabenraa Kommune
Case: Fire korte film

Haderslev Krisecenter
Case: Rekrutteringskampagne
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Kohberg og det
lyserøde wienerbrød
Case: Produktfolder og kommunikation
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Vi er bagere

Digital bliver
det nye lokal
Om end covid-19 fortsat sætter sit præg

Vores arbejdsvision for det hele beskriver

på os, på hverdagen og forretningen, har vi

vi som:

mentalt lagt situationen bag os. 2021 skal
blive året, hvor vores økonomiske udvikling

“Kalb in a new world. Mere remote, mere

igen er sat på skinner. Det skal ske gennem

digital, mere lokal. Et stærkt team, der

en række nye tiltag, som blandt andet det

arbejder på tværs af lokaliteter og

gode resultat fra 2019 skal bidrage til at

kompetencer. En samarbejdspartner, en

realisere.

kollega, en leder, der er til stede med
hjerte og hjerne - hvor end vi er.”

Vores motto er, at man aldrig skal spilde en
god krise væk. Og hvis man forhindres i at

Målet er at sikre, at:

gøre ét, skal man straks finde ud af, hvad

♥ vi også i fremtiden kan have den

man så kan gøre i stedet.
Derfor satte vi os ret hurtigt for at bruge
covid-19-situationen som løftestang for
virksomhedens fortsatte udvikling. Det
betyder blandt andet, at vi lige nu tilpasser
vores strategi – og at vi piller ved vores
egen selvforståelse af særligt lokalbegrebet.

arbejdsplads, vi holder af
♥ endnu flere virksomheder får mulighed
for både at lære KALB at kende og
indgå i forretningsrelation med os
♥ vi fortsat kan tiltrække og fastholde
dygtige og kompetente medarbejdere
med både hjerte og hjerne på rette sted.
Uden dem kan vi intet.

“Handlekraft er en vigtig værdi for os”
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Vi søsætter derfor i efteråret en række nye
projekter:
♥ Implementering af internt projektstyringssystem. Det skal sikre, at vi
får endnu bedre overblik over vores
kapacitet og planlægning, det skal give
den enkelte medarbejder bedre overblik
over de opgaver, der ligger på bordet,
og det skal give vores kunder tydeligere
indsigt i tidsplaner mv. Forud for denne
implementering er gået en lang proces

♥ Udvikling af et digitalt redskab. Det
handler om at sætte strøm til en velkendt analog ydelse og dermed give
vores kunder en bedre oplevelse – og i
øvrigt give endnu flere muligheder for at
bruge netop dette værktøj.
♥ Og så har vi det helt hemmelige projekt,
som vi ikke her i denne rapport kan
løfte sløret for – men vi lover, at det
bliver både sjovt, værdiskabende og
innovativt for vores branche.

i 2019, hvor vi har arbejdet med at
afdække interne processer, kundebehov
mv.
Årsrapport 2019 / KALB / 9

Lokal på mere
end ét sted
Vi mener det, når vi siger ”mere remote,

mærker, at her både er visioner, store

mere digital, mere lokal”.

ambitioner og et godt erhvervsklima, hvor
man sætter pris på at kende hinanden.

Derfor vil man fra efteråret 2020 også

Det er lige vand på vores mølle.

kunne finde kalberne i Sønderborg,
nærmere betegnet i Domicilet, som er

Her er vi født, her har vi hjemme

Sønderborgs nye spændende hjemsted for

Samtidig med vores Sønderborg-

lokale virksomheder, der gerne vil

eventyr holder vi godt fast i vores kontor i

hinanden.

Løgumkloster – i hjertet af Tønder
Kommune. Her er KALB født, her har vi

“Hvorfor nu et nyt kontor – og hvorfor nu

hjemme. Vi har her et dejligt landligt kontor

Sønderborg?“

med udsigt til skov, å og enge – og her
har vi kort vej til motorvejen og kan hurtigt

Vi er allerede i dag et bureau, der er godt

komme på farten til resten af Danmark.

forankret i det syd- og sønderjyske. Vi har

Ligesom vi også når en af Europas største

et stort netværk og kunder fra mange

lufthavne i Hamborg indenfor et par timers

forskellige steder. Alligevel er der nu noget

kørsel. Tønder Kommune er for os et rart

særligt over dét at kende et lokalområde

sted at være, her er ufatteligt mange

lidt nærmere. Og her har Sønderborg fået

ressourcer – og stadig meget at gøre.

vores opmærksomhed. Gennem en

Også for et kommunikationsbureau som

periode har vi set, at der netop der er

os.

mange muligheder for et kommunikationsbureau som KALB. Erhvervslivet har fokus
på emner, der også optager os, nemlig
bæredygtighed og digitalisering, og vi
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Ansvarlig - med
hjerte & hjerne
Vi føler os ansvarlige – og tager ansvar alvorligt. Vi kerer os dybest set om hinanden, vores
medmennesker – og om hvordan vi er i denne verden. Med hjerte & hjerne. Det handler de
kommende sider om.
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“Med hjerte & hjerne”
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Fra verdensmål
til hverdagsmål
Ingen virksomheder kan snige sig udenom

i processen. For hvis målet er, at vi direkte

arbejdet med den sociale ansvarlighed og

skal gøre fx en indsats, for at

den bevidste omtanke for klimaet – heller

mennesker ikke sulter, og fattigdom

ikke selvom det ikke er lovpligtigt for alle

afskaffes, så kunne rejsen for os godt

os, der driver små virksomheder, at

ende med at blive lige rigeligt lang.

aflevere en CSR-rapport. Men – hvorfor
skulle vi egentlig snige os udenom det?
Der er så meget at vinde ved at begynde
at sætte alt det gode og ansvarlige, mange
virksomheder gør i hverdagen, på en
formel – og ind i en strategisk kontekst.
“Her i KALB rådgiver vi løbende virksomheder i kommunikation omkring deres
CSR-arbejde. “

Man skal starte et sted. Og det er okay at
spise elefanten i små stykker. Det er vores
mindset og dét, vi minder hinanden om. Vi
har indkredset de af FN’s Verdensmål, der
giver mening for os, og vi har beskrevet
vores indsatser. Vi har udviklet politikker for
en række områder. Nu er vi så i gang med
selve målarbejdet.
Vores 7-punktsplan
Vi arbejder os frem efter følgende

Vi skriver CSR-rapporter, vi udarbejder
brochuremateriale, og vi sætter fokus på
de grønne budskaber i online kampagner.

7-punkts-plan:
1) Vi indkredser de verdensmål, hjertet
banker allermest for

I efteråret 2019 tog vi også for første gang

2) Vi undersøger, hvad vi egentlig gør i dag

strategisk livtag med vores eget ansvarlig-

3) Vi sætter mål – Om 1000 dage skal vi

hedsarbejde og tog udgangspunkt i FN’s

have opnået at …

Verdensmål. Vi er ikke i mål med

4) Vi sætter gang i jagten på at nå mål

arbejdet, vi er ikke perfekte, og vi har i den

5) Vi udarbejder relevante politikker

grad været kritiske overfor os selv.

6) Vi fejrer undervejs
7) Vi holder en kæmpe hyldestfest om

Samtidig lovede vi også hinanden, at vi

1000 dage

ikke ville være alt for hårde ved os selv

Og så starter det hele forfra….
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Mål nummer 5: Ligestilling
mellem kønnene

Mål nummer 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål nummer 12: Ansvarligt
forbrug og produktion

Målet handler om at opnå
ligestilling mellem kønnene og
styrke alle kvinder og pigers
rettigheder og muligheder.
Vores fokus er i dag især at
bidrage til delmål 5.5 – her frit
efter vores fortolkning:

Målet handler om at gøre byer,
lokalsamfund og alle steder,
hvor mennesker bor, inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Vores fokus er i dag især
at bidrage til delmål 11.a:

Målet handler om, at vi reducerer vores fodaftryk på naturen
ved at ændre på den måde, vi
producerer og forbruger vores
varer og ressourcer på. Vi er
særligt optaget af delmål 12.3,
12.4 og 12.5, der handler om, at:

- at give kvinder en kærlig hånd
i ryggen, opmuntre til at træde
ind på scenen, dyrke rollemodeller, styrke netværk for at
de derved fuldt og effektivt
deltager og selv bidrager til at
skabe lige muligheder for lederskab på alle niveauer af
beslutningstagning indenfor
politik, økonomi og i det hele
taget i det offentlige liv.
Udvalgte indsatsområder:

- Støtte positive økonomiske,
sociale og miljømæssige
forbindelser mellem by, opland
og landdistrikter ved at styrke
den nationale og regionale udviklingsplanlægning.
Udvalgte indsatsområder:
♥ Unge i Uddannelse
♥ Aktive i lokale bestyrelser
♥ Lokalt indkøb

- Halvere det globale madspild
på detail- og forbrugerniveau pr.
indbygger, opnå miljømæssigt
ansvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus samt reducere affaldsmængden betragteligt
Udvalgte indsatsområder:
♥ Affaldssortering
♥ Fokus på kørsel
♥ Madspild

♥ Bestyrelseskvinder
♥ Global women in PR
♥ Vores egen rekruttering
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Vi er i gang,
vi er på vej
Vi er stolte af at have modtaget CSR-mærket
2019. Mærket tildeles virksomheder i Tønder
Kommune, der udviser rummelighed, fleksibilitet og ansvarlighed, når det gælder inklusion
af borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
GCO – rådgiverne
Vi er en del af GCO-rådgiverne – et rådgiverkonsortium, der er godkendte som rådgivere i
Grøn Omstillings-puljen. Her kan virksomheder
søge om at modtage op til 90.000 kroner i
tilskud til at komme i gang med arbejdet
omkring den grønne omstilling.
Du kan læse mere her:
www.gco.dk og www.gco-rådgiverne.dk

CSR 2019
2020
SOCIAL ANSVARLIG

VIRKSOMHED
TØNDER KOMMUNE
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Verdens
bedste hold
Vi ønsker at skabe en arbejdsplads, hvor

Alle medarbejdere betaler hver måned 100

man føler, at man er en del af verdens

kroner til foreningen – og KALB topper op

bedste hold. Dermed tager vi vores ansvar

med et tilsvarende beløb. Pengene går til

som arbejdsplads alvorligt – og

fælles arrangementer og udflugter.

vi har høje forventninger til os selv som

2019 bød på flere udflugter, blandt andet

ejere af virksomheden og som skabere af

en tur i friluftsteater og en julefrokost med

arbejdspladser.

skøjtetur i Esbjerg, ginsmagning og jule-

Vi er en arbejdsplads med både pensionsordninger, sundhedsforsikringer, frokostordning, betalte pauser, mindfulness – og
gratis gåture i arbejdstiden. Fordi vi ønsker,
at vores kolleger skal føle sig trygge og
taget godt hånd om, og fordi vi ved, at i
en så omskiftelig hverdag, vi byder vores
kolleger, med opgaver der flyver ind og ud,
skal der være noget, man kan regne med.
Vi sætter også fokus på det kollegiale
fællesskab. Vi har en personaleforening Æ PAK (personaleforeningen for kalberne)
– og i 2019 fik den rigtigt vind i sejlene!
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frokost i Tønder by. Vi holder af at udforske
vores lokalsamfund, når vi er på tur.
Disse arrangementer sætter fokus på
arbejdsglæden, ryster os sammen som
kolleger – og skaber pauser fra arbejdet.
Vi tror på, at netop personaleforeningen er
med til at bidrage til en sund arbejdsplads og et bedre arbejdsklima. Især ved
nyansættelser er det også en mulighed
for at møde alle på en uformel og hyggelig
måde og finde sin plads på holdet.

Vi har desuden det årlige ”Sandersvig-

Programmet indeholder alt lige fra faste

døgn”, hvor vi mødes i Mariannes sommer-

procedurer for velkomst, videoer som de

hus – mest bare for at hygge, bade, spise

nye skal se, tilknytning af en fast buddy

god mad og grine.

de første uger, samtaler efter en fast

Onboarding blev onboardet i 2019
I 2019 udviklede vi et skarpt onboardingprogram, der skal sikre, at alle fremtidige
kalbere kommer godt i gang og føler sig

frekvens og skabeloner, skræddersyede
og individuelt tilpassede introprogrammer
– og selvfølgelig blomster og et smil, når
man træder ind ad døren første gang.

trygge og klar til at tage fat fra
dag 1.

Fokus: Tryghed, god arbejdskultur
og kollegialt fællesskab
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Vi støtter
med hjerte & hjerne
Langt de fleste virksomheder har særlige

Derfor bliver vi da også bare så pokkers

mærkesager, som de støtter eller

glade, når vi modtager en besked som

sponsorerer på enten den ene eller anden

denne:

måde. Og der er mange gode sager at
støtte.
I KALB har vi en sponsorpolitik, der har
fokus på.

Kære Kalb
Jeg modtog jeres legat i sommers på Tønder
Gymnasium, og derfor har jeg med jeres
hjælp kunne studere fransk en måned i Paris,

♥ udvikling af vores lokalområde

her i efteråret. Jeg er hjemme igen nu, men

♥ udvikling af unge

havde en super god rejse og lærte en masse.

Det er nogle gode, brede fokusområder,

Jeg er utrolig taknemmelig for jeres hjælp og

som giver mening for os. At vores støtte

anerkendelse, og vil bare sige tusind tak!

kan gøre en konkret forskel, er vigtigt for

Vh. Sarah

os.
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#selvtak #deskønneungemennesker #voresfremtid
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Bag om ejerne
Kirsten von Wildenradt,

Digital Ledelseskultur på Business

kommunikationsrådgiver og digital chef

Academy Aarhus.

Kirsten blev i 2015 partner i KALB, men hun
har været en del af bureauet siden 2007.

Marianne Rosalie Kalb,

Hun er kontorets omdrejningspunkt og

direktør og strategisk rådgiver

har altid en finger med i ethvert projekt –

Marianne grundlagde KALB i 2007 og er

og både humør og tempo er højt, når hun

på den måde hjertet og hjernen bag

styrer projekterne sikkert i land. Hun er en

firmaet. Marianne er PR-menneske til

fantastisk projektleder, der samler trådene

fingerspidserne og får lynhurtigt på

og kan få holdet til at spille optimalt sam-

fornemmelsen, hvilken vej vinden blæser.

men. Hun er husets ekspert i sociale me-

Hun har altid en idé – og som regel flere.

dier og får online platforme til at supplere

Hun er bureauets strateg, har stærke

hinanden og skaber størst mulig synergi

konceptkompetencer, sætter ord i verden,

mellem platformene. Hun er en stærk

og som særlig specialiseret i krise-

facilitator og holder desuden løbende

håndtering styrer hun sikkert vores kunder

oplæg, workshops og undervisning om

udenom potentielt kritiske issues.

sociale medier. Og hvis hun har tid, skriver
hun tekster – også gerne på tysk.

Hun har mere end 20 års erfaring med
at håndtere kommunikation, hvis krisen er

Som formand for Marieskolens

brudt ud eller er på vej. Og hun har interna-

Støtteforening var hun med til at skabe

tional erfaring fra sin tid som International

grundlaget for en stærk støtteforening.

PR Manager hos ECCO Sko A/S.

Hun er desuden frivillig i Tønder Festival og
arbejder aktivt i bestyrelsen for TM Tønder

Marianne bestrider bestyrelsesposter i

samt støtteforeningen Tønder Sygehus’

TV Syd, Den Jyske Kunstfond, Tønder

Venner.

Erhvervsråd, Haderslev Krisecenter og
Danmarks Østersfestival. Hun er desuden

Uddannet cand.ling.merc. i virksomheds-

aktivt medlem af UdviklingsRåd Sønderjyl-

kommunikation med speciale i strategisk

land. Hun er medlem af Bestyrelseskvinder.

kommunikation og PR på Aarhus Business
and Social Sciences. Har afsluttet forløbet
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Vores advisory
board
Vi skylder vores SpringBoard en helt

Vi er både lykkelige og ydmyge over, at

særlig tak. Fire fantastiske mennesker

de har sagt ja til os.

med skarpe kompetencer indenfor

Sammen med SpringBoardet har vi lagt

digitalisering, innovation, kommunikation
og forretningsudvikling, herunder
en vaskeægte talknuser.

1000-dagesplanen, der skal bidrage til at
styre den positive udvikling i de
kommende år.

Bente Thomsen, Grimur Fjeldsted, Peter Sterup, Bjarne Nielsen
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KALB er en kommunikationsvirksomhed med kontor i Løgumkloster
og Sønderborg. Vi har eksisteret siden 2007 og ejes af Marianne Rosalie Kalb
og Kirsten von Wildenradt.Vi rådgiver små og store private og offentlige i strategisk
kommunikation og under løftet ”kommunikation med hjerte & hjerne” hjælper kalberne
med strategi og rådgivning, udvikling- og forandringsprojekter, krisekommunikation
samt løser en lang række grafiske og visuelle kommunikationsopgaver.
www.kalb.dk
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kommunikation -med hjerte & hjerne

