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...har du hørt!
Hyundai-Kia Automotive Group er nu
verdens femte største bilproducent
Ifølge Automotive News 2008 Global Market
Data Book, der netop er udkommet, er HyundaiKia Automotive Group nu verdens femte største
bil producent med et globalt salg på 3.961.629
enheder i 2007 mod en 6. plads i 2006.
Mens kvantitativ vækst har været et vigtigt mål i
fortiden, er selskabets bestræbelser nu fokuseret
på kvalitativ vækst i form af løbende forbedringer i virksomhedernes sociale ansvar, rentabilitet,
teknologisk innovation og branding.
Gruppen har oplevet en bemærkelsesværdig
vækst i de fire årtier siden Hyundai Motor Co
blev grundlagt. Det rangerede som verdens ellevte største bilproducent i 1999, året hvor
Hyundai-Kia formand Chung Mong-Koo overtog
roret som administrerende direktør. Siden da
har selskabet støt bevæget sig op af placeringerne stigen godt hjulpet på vej af deres fabriksbyggerier i USA, Kina, Indien, Slovakiet, Tjekkiet
og Rusland.

Brian Rice kommer til Viby
Det er lykkedes Viby City Forening, med hjælp af
sponsorat fra SuperBest - Hans Olesen, at arrangere Viby’s egen verdensstjerne Brian Rice til årets
høstfest i byen.
For Brian Rice bliver det en speciel oplevelse,
at optræde i Viby. Det var her det hele i sin tid
startede, i Ramsø ungdomsskole. Siden tiden i ungdomsskolen er det jo som bekendt, gået rigtigt
stærkt for Brian.
Det bliver et brag af en fest. Hvor der udover Brian
Rice’s sprøde stemme, vil være masser af underholdning med gøgl, dans og sang. Ungdomsskolens
nuværende elever, vil også vise hvad de kan. Traditionen tro er der selvfølgelig også børnekræmmermarked (tilmelding kommer senere).
Sidst men ikke mindst, vil byens butikker naturligvis
bugne af gode tilbud, i dagen anledning.
Sæt kryds i kalenderen d. 30. august, hvor Viby
kommer på den anden ende.

Hyundai introducerer ny attraktiv forsikring
Køber du en af de mange nye populære modeller
fra Hyundai, er det nu muligt at tilkøbe en bilforsikring i forbindelse med køb af nye biler. Forsikringen fås til modellerne Hyun-dai i10, Hyundai i30 og i30cw samt Getz og Matrix og til en
pris på kun 3.899 kr. pr. år i 3 år.Tilbuddet gælder
for alle, uanset alder, bopæl eller skadefrihed.
Forsikringen omfat-ter ansvars- og kaskoforsikring og har en fast selvrisiko på 5.000 kr. Der
er ingen kilo-meter begrænsning og selv ved 1
skade i løbet af de 3 år, er det muligt at fortsætte
som elitebilist. For unge under 25 gælder der
særlige vilkår.
Bilforsikringen tilbydes i et samarbejde med ETU
forsikring og Factor Insurance Group, som bl.a.
har specialiseret sig i bilmærke forsikringer.
Yderligere information omkring forsikringsordningen kan findes på www.hyundai.dk/forsikring
eller hos Hyundai Preben Mortensen i Roskilde
Redigeret af annonceafdelingen
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Kunstigt liv i Roskilde
Verdens sværvægtere
i kunstigt liv besøger
i disse dage Roskilde
Universitetscenter.
I de næste tre dage sættes der
fokus på kunstig intelligens
på Roskilde Universitets center.
Her deltager forskere i den
absolutte topklasse i konferencen Roskilde Sunrise.
Blandt de vigtige spørgsmål, der skal diskuteres, er
aspekterne ved kunstigt liv.
Hvor langt er vi fra at have
designede organismer, som
ikke findes i naturen?
Mennesket er sandsynligvis planetens farligste skabning, og når vi løser et problem, skaber vi et andet.
Hvordan vi tackler det dilemma, vil forskerne i løbet

Professor i filosofi Vincent F. Hendricks er en dem, der i disse
dage ivrigt vil drøfte kunstig intelligens på Roskilde Universitets
Center

af konferencens tre dage forsøge at give svar på.
I de seneste år har videnskaben taget afgørende skridt
i retning af en mere dybtgående forståelse af oprindelsen af liv. Det betyder også,
at skabelsen af kunstigt liv i
laboratorier, inden længe vil

være en kendsgerning. Vi vil
møde livsformer skabt i laboratorierne, som vi dårligt
kan forestille os på nuværende tidspunkt. Organismer,
der kan bruges til at fremstille nye lægemidler, energi og
andre nyttige ressourcer.
Når støvet fra hvirvelstor-

men fra Hollywood film som
I-Robot har lagt sig, og det
bliver hverdag i laboratorierne, så rejser spørgsmålet sig:
Hvor langt er der fra science
fiction til laboratoriernes virkelighed anno 2008?
Når vi selv kan designe organismer, der kan reproducere sig selv, så bliver vi nødt
til at spørge os selv: Hvad er
liv og hvordan definerer vi
det?
Og hvis vi selv kan skabe
liv af livløst materiale, så bliver vi også tvunget til at tage
stilling til den Pandoras æske
af problemer, vi samtidig åbner op for: Hvordan skal vi
håndtere kunstigt liv, og
hvilke trusselscenarier kan vi
også forvente?
Man kan læse mere om
konferencen på:
www.sunrise.ruc.dk

»Ny« bank
i Trekroner
I al stilhed er der åbnet en ny
bank i Roskilde-området.
Der er dog hverken tale om
en helt ny bank, eller en
uventet åbningen.
Det er nemlig Sparekassen
Sjælland, der tyvstarter på
sin afdeling i Trekronercenteret.
Banken åbner officelt 24.
august, men har valgt at være
i sving allerede nu.
Torben Nielsen leder den
fem mand store filial.
Også Svane Apotek har
åbnet sin håndkøbsfilial på
Trekronercenteret.
Foto: Peter Rahbek Poulsen

Travlhed for bankrådgiverne
Det er for tidligt at aﬂæse Roskilde Banks
krise på Nordeas regnskaber. Men bankens rådgivere har fået mere travlt.
Af Claus Kjærsgaard

REGNSKAB Det går stabilt for
Nordea i Roskilde-Frederikssundsområdet. Det viser

bankens seneste halvårsregnskab.
Tallene fortæller at banken
har øget sine ud- og indlån
med godt 10 procent. Resultatet er dog »kun« forbedret

med 2.3 procent. Det skyldes den forholdsvis hårde
kamp om kunder, der foregår i øjeblikket.
Regnskabet dækker første
halvår for 2008. Det betyder, at udviklingen for Roskilde Bank ikke har nået at
spille en rolle.
Nordea har dog kunnet
mærke effekten af bankkrisen. Der er kommet flere

kunder til, selv om bankdirektør Carsten Reves ikke vil
fortælle, hvor mange.
Bankens kunderådgivere
har også oplevet, at kunderne generelt har mere brug for
rådgivning end tidligere.
Den udvikling kunne allerede mærkes i første halvår,
og presset er naturligvis ikke
blevet mindre efter Roskilde
Banks krise.

