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45 kinesiske delegationer på 2 

år besøger Nyborg Kommune 

 

CGIG, Mr. Wang ønsker at 

købe Sølyst, jan. 2013 
 

 

Baggrund 



国信集 1998年 
CGIG was established in 1998. 
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品牌建  

• 集  PAST (1990-2002) 

– 原始  Primary Accumulation 

– 品牌建  Brand Construction  

–  Industrial Upgrade 

•  NOW (2013-2017) 

–  Scale Expansion 

• 未来 FUTURE (2018-       ) 

– 国  Internationalisation 
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国信已成  
Now, CGIG is a diversified modern enterprise group.  

• 四大  4 Major Industries  

– 房地   Real Estate and Related Industries 

– 新城   New-type Urbanization 

–   Modern Agriculture 

–   Pension Industry & Health Management 

– （未来）  

     （FUTURE）Environmental Protection and Energy Saving Industry 

• 子公司二十余家 More than 20 subsidiaries 

•  More than 1,000 employees 

• 40.2  Total Assets: RMB 4.02 billion 

• 20.5  Net Assets: RMB 2.05 billion 
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房地  • 典型  

–国信中央新城 
占地面   ㎡ 

建筑面   ㎡ 
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CGIG – Mr. Wangs projekter 



CGIG’s mission, værdier og mål 

Mission:  Invest in wholesome   

  industries, making people’s 

  life better 

Values:  Respect nature, profession 

  and people. 

Goals:  Create value for customers, 

  happiness for employees and 

  wealth for society 
 



CGIG køber Sølyst og  

indgår samarbejdsaftale 

med Nyborg Kommune, 

aug. 2013. 

CGIG køber Sølyst 

Mr. Wang og Erik Christensen 

besøger handels- og 

europaminister Nick 

Hækkerup, aug. 2013 



• Kineserne er meget interesseret i slottet 

• Ønskede ceremoni med underskrivelse skulle foregå på 

slottet 

• Forstår og værdsætter den centrale rolle, som slottet har 

spillet/spiller før, nu og i fremtiden 

• Er fascineret af det store projekt, der går i gang med 

renovering og udvidelse for mange millioner  

 

Nyborg Slot 





• Formålet er at fremme gensidig udvikling økonomisk, 

miljømæssigt, socialt, sundhedsmæssigt og kulturelt for 

derved at øge livskvaliteten for borgerne. 

 

• Parterne stiller kendskab og netværk til rådighed for 

hinanden vedr. erhverv, miljø, sundhed, social, 

civilsamfund, kultur og uddannelse. 

 

• Der udarbejdes konkret handleplan for 1-2 år 

 

 

Samarbejdsaftale 



• Profilbrochure på kinesisk skal bidrage til at nå fælles 

mål om 10.000 kinesiske turister  

 

• Udpeger kontaktpersoner og gøre 

 status 4 gange/år. 

 

• Etablere kontakt til kinesiske  

 regioner/kommuner. 

 

 

Samarbejdsaftale 







Måske bliver mødet flyttet – vi har jo endnu ikke set vandplanerne, det må tiden vise.  

KOMMUNEPLANSTRATEGI  2012 

• Fokuspunkter 

• Handlinger 

• Prioriteringer 



Måske bliver mødet flyttet – vi har jo endnu ikke set vandplanerne, det må tiden vise.  



Møde med 110 interesserede virksomheder 

afholdt 2. oktober 2013. 

Godt 10 virksomheder har vist interesse for at 

indgå i et afklarende forløb. 

 

 
 
 

 

Interesse fra erhvervsliv 



Den danske delegation, 21.-26.okt. 2013 
Erik Christensen, borgmester Nyborg Kommune (NK) 

Lars Svenningsen, kommunaldirektør NK 

Søren Møllegård, vicekommunaldirektør, NK 

Lene Holm, teknik- og miljøchef, NK 

Mette Bill Ladegaard, sundhedschef, NK 

Pia Gertsen, ældrechef, NK 

Mette Rahbek Larsen, direktionssekretær, NK 

Jan Jessen, formand Østfyns Erhvervsråd 

Peter Karner, næstformand Nyborg Turistforening 

Trine Rhein-Knudsen, rektor, Nyborg Gymnasium 

Gitte Bargholt, rektor, Odense og Nyborg Handels- 

gymnasium 

Lene Høxbro Larsen, erhvervs- og turismekonsulent 

 

Margaret Yin, investment manager,  

Udenrigsministeriet, Invest in Denmark 

Rasmus Grand Bjørnø, director, China,  

Udenrigsministeriet, Invest in Denmark 

 

Peng Wang, investment manager, IFU 

 



Resultater af besøg i oktober 

 

1. CYTS, Kinas største rejsebureau 

2. Jiu Tai City – delegation 10 virksomheder 

3. CECEP – delegation på vej 

4.  Universitet – ældre og sundhed 

5. Changchun provencial experimental High 

School og Nyborg Gymnasium. 

 

 



De næste skridt 

• Nyborg Kommune  

• Sølyst: Etablere et godt samarbejde med 

den nye direktør for Sølyst.  

• Turisme: Samarbejde med CYTS om 

turistundersøgelse og om at beskrive 

Nyborgs styrker som turistdestination.  

• Turisme: Samarbejde med 

turistforeninger, organisationer og erhverv 

om det videre forløb.  

 

 



De næste skridt 
Nyborg Kommune  

• Erhverv: Tage imod leder fra CECEP, der 

forventes at ankomme snart. 

• Erhverv: Der visiteres virksomheder i 

relation til samarbejdsaftalen med CECEP.  

• Erhverv: Virksomheder i Nyborg, der har 

vist interesse for et Kina-forløb, tilbydes at 

gennemføre et forløb i flere faser, der har 

til formål at afdække potentiale og behov.  

 

 



De næste skridt 

Nyborg Kommune  

 

• Ældrepleje og sundhed: Udarbejde 

konkret forslag for universitetet og CGIG 

om ældrepleje og forebyggende sundhed 

og træning for at bidrage til den 

nødvendige kinesiske 

kompetenceudvikling.  

 

 



Changchun University of Chinese Medicine 



De næste skridt 

Nyborg Kommune  

 

• Kommune: Planlægge genbesøg af 

Changzhou Kommune og Jiu Tai City 

samt erhvervsdelegation på 10 

virksomheder fra Jiu Tai City.  

 

 

 



Underskrivelse af aftale 

med CECEP 

CECEP og WIZ  

Frokost hos Changzhou 

Kommune 



Mr. Wang – fra Jiu Tai 



De næste skridt 

Nyborg Gymnasium  

• Arbejder videre med at udmønte den 

aftale, der er indgået, herunder at en 

gruppe på 5 – 10 lærere besøger 

partnerskolen til foråret.  

 

 

 

 



Jilin Provincial Experimental School 



De næste skridt 

CYTS  

• Laver undersøgelse af kinesiske turisters 

interesser i besøg i Nordeuropa.  

• Arbejder sammen med Nyborg Kommune 

om at beskrive Nyborgs styrker som 

turistdestination.  

 

 

 



     CYTS Changzou Kommune og 

CECEP 

Model af udvikling i Changzou 

CYTS 



De næste skridt 

Changchun University of Chinese 

Medicin og CGIG  

• Arbejde videre med emnet ældrepleje og 

sundhed, og vende tilbage til Nyborg 

Kommune med henblik på samarbejde om 

ældrepleje og sundhed.  

 

 

 



Mr. Liu – ny direktør på Sølyst 





Spørgsmål? 

Nu eller læs mere på 

www.nyborg.dk 


