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Generalforsamling i Foreningen 
Sociale Entreprenører i Danmark (SED) 

26. maj 2020 kl. 15-17 
 

Bestyrelsens beretning 
(Beretningsperiode: 29. maj 2019 – 26. maj 2020) 

 
 
Det har været et travlt og begivenhedsrigt år for Sociale Entreprenører i Danmark (SED) siden 29. 
maj 2019, hvor vi afholdt seneste ordinære generalforsamling. 
 
Nedenfor gennemgås hovedpunkterne i forenings-året 2019-2020. 
 
ORGANISATORISK 
 
SED’s arbejde er organiseret omkring Bestyrelsen, SED´s kontor i Aarhus og vores kontorplads i 
København, samt i enkelte arbejdsgrupper. 
 
Kontorer 
Aarhus: SED’s kontor i Aarhus er flyttet fra MarselisborgCentret i Aarhus hvor foreningen har haft 
kontor siden 2014. Pr. 1. august 2019 er SED flyttet til Godsbanen på adressen Skovgaardsgade 5A, 
2. sal, 8000 Aarhus C. De nye lokaler er del af kontorfællesskabet New Neighbour der er etableret 
af Arkitektskolen som en tværfaglig samarbejdsplatform til undervisning, projektarbejde og 
workshops med fokus på iværksætteri. 
København: SED har i samarbejde med Konsulenthuset for Socialøkonomi fået fast kontorplads på 
DISIE, Enghavevej 80C, 3. sal, 2450 København 
 
MENNESKER BAG SED - ANSATTE, FRIVILLIGE ETC. 
 
Frivillige 
SED´s ca. 10 frivillige lægger ca. 2.500 frivillige timer om året, dels på kontoret og dels i 
forbindelse med arrangementer og projektarbejde i Danmark og i udlandet. 
 
Bestyrelsen:  
Her ligger det almindelige bestyrelsesarbejde, administration af foreningen, økonomien, juridiske 
forhold mm.  
 
Ansatte 
Hanne Miriam Larsen har været ansat i fleksjob siden maj 2016. 
Per Bach er ansat ca. 10 timer om måneden primært finansieret via de internationale (EU- og 
Noden projekter) projekter SED deltager i.  
 
Praktikanter 
Søren Andersen har været praktikant september-november 2019. Søren studerer på Aarhus 
Universitet. 
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Michelle Borg har været i praktik i to perioder november 2019 - februar 2020 og februar 2020 - 
maj 2020. 
 
Fundraising 
SED’s arbejdsindsats ift. fundraising er stigende, og der arbejdes dels på research ift. 
tilskudsmuligheder, dels på konkrete ansøgninger. 
 
I 2016 fik foreningen for første gang tilskud fra Kulturstyrelsens puljer ift. landsdækkende 
almennyttige foreninger. I 2019 blev der igen givet en bevilling fra Kulturstyrelsen, 48.452,90 kr. 
til foreningens drift. SED er med bevillingen fra Kulturstyrelsen anerkendt som landsdækkende 
almennyttig forening og er dermed berettiget til at søge midlerne fremadrettet. Driftspuljen søges 
igen til ansøgningsfristen i juli 2020. 
 
SED arbejder på at søge større fondsmidler dels til understøttelse af foreningens drift og 
kerneopgaver, dels til forskellige typer af projekter, desuden løbende research på puljer og fonde 
(der i øvrigt samtidig formidles via hjemmeside og nyhedsbrev). 
 
 
FORENINGENS AKTIVITETER 
 
Corona og SED 
Corona-krisen har primært påvirket SED i mht. afholdelse af arrangementer (se nedenfor). Vi har 
således aflyst alle fysiske arrangementer til og med juli og afventer foreløbig med at planlægge 
efterårets arrangementer, til vi har yderligere oplysninger om, hvordan situationen er på det 
tidspunkt. 
Fremadrettet vil det måske betyde, at SED vil begynde at afvikle flere arrangementer online.  Eller 
at vi vil supplere med online arrangementer. 
SED´s kontor har været lukket fra 9. marts og frem til 18. maj 2020, hvor alle har arbejdet 
hjemme. 
I forhold til SED´s økonomi har Corona-krisen for øjeblikket ikke haft en større betydning, men 
kan måske på lidt længere sigt få betydning i forhold til kontingentbetalinger. 
 
Arrangementer 
SED har i perioden afholdt 14 arrangementer, som omfatter netværksmøder, temamøder, kurser og 
workshops samt to online-arrangementer. Herudover er to af de Åbne Workshops der arrangeres 
hver måned (undtagen juli) på Aarhus-kontoret blevet aflyst pga. manglende deltagelse, 6 planlagte 
fysiske arrangementer er blevet aflyst pga. Corona-krisen og årets Generalforsamling afholdes 
online. Generelt vil SED også fremadrettet sigte efter at have flere online arrangementer. For 
detaljeret omtale af arrangementerne se nedenfor. 
 
Temamøderne har omhandlet emner som FN´s verdensmål, fundraising, samarbejde med Aarhus 
Kommune m.v. Flere af temamøderne har været afholdt med samarbejdspartnere som 
medarrangører. 
 
Vi oplever generel god tilslutning til arrangementerne. Der har deltaget i alt ca. 245 personer til 
SED´s arrangementer i perioden.  
 
Den samlede liste kan ses i oversigten nedenfor under ”SED’s offentlige arrangementer” (man kan 
desuden finde en samlet liste med referater af alle afholdte SED-arrangementer her: www.sociale-
entreprenører.dk/afholdte-arrangementer.html) 
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I forhold til de lokale netværksmøder for socialøkonomiske virksomheder, har vi fortsat aftalt med 
flere netværk at annoncere deres møder på SED´s hjemmeside. Pt. annoncerer vi for lokale 
netværksmøder i Aarhus, København, Odense, Vejle og Slagelse og på sigt vil vi gerne medtage 
andre lokale netværksmøder. 
 
SED fortsætter med at udbyde et 3-moduls-kursus i fundraising, i samarbejde med Lone 
Christiansen fra cMuligheder. Kurset er nu er blevet afholdt i Aarhus, København og Nørre Sundby 
sammenlagt 5 gange. Der har været god respons fra kursister, og vi arbejder fortsat på at afholde 
det andre steder i landet samt at tilbyde et ’udvidet’ fundraising-kursus som går mere i dybden.  
 
Ud over foreningens egne offentlige arrangementer har SED deltaget i en række konferencer, 
møder mv. som andre har arrangeret. De er nævnt i oversigten nedenfor under punktet ”Deltagelse 
i andres arrangementer”. 
 
#Social Enterprise Day 2019 
Sociale Entreprenører i Danmark deltog i 2017 for første gang i Social Enterprise Day. 
Social Enterprise Day er oprindeligt et koncept, der er lanceret af den engelske paraplyorganisation 
for socialøkonomiske virksomheder Social Enterprise UK med det formål at sætte fokus på positive 
historier fra socialøkonomiske virksomheder via forskellige arrangementer og aktiviteter på de 
sociale medier. De seneste par år er dagen blevet fejret i England og et par andre lande på 
torsdagen i Global Entrepreneurship Week. 
Sociale Entreprenører i Danmark (SED) tog i 2017 sammen med Social Enterprise UK initiativ til 
at udvide kredsen af lande, som deltog i Social Enterprise Day i 2017 for dermed også at få et større 
international fokus på de socialøkonomiske virksomheder.  
SED fik i den forbindelse sine internationale samarbejdspartnere i Estland, Letland, Litauen, 
Sverige, Norge, Tyskland, Polen, Island, Israel, Kenya, Rusland til også at være med på Dagen. 
I 2018 har SED, Social Enterprise UK og British Council mobiliseret endnu flere lande bl.a. USA, 
Indien, Skotland, Nordirland, Philippinerne, Vietnam, Malaysia, Australien, Georgien, Malaysia, 
Sri Lanka, Spanien og Canada. De deltog alle ved at poste på sociale medier under hashtagget 
#SocialEnterpriseDay. 
Dermed er kredsen af lande der bakker op om Social Enterprise Day blevet betragteligt større i 
2019 med deltagelse af ca. 28 lande i alt. 
SED besøgte på dagen en række virksomheder i København og lavede videointerviews som blev 
udsendt live på Facebook.  
I Danmark deltog omkring 40 virksomheder i den digitale kampagne. Desuden deltog et ukendt 
antal i DK og internationalt via de sociale medier med kommentarer, hashtags mv. 
 
SED er også i 2020 med til at organisere den internationale Social Enterprise Day der i år falder 
Torsdag d. 19. november, som også er torsdagen i Global Entrepreneurship Week. 
Man kan læse mere om Social Enterprise Day 2019 her: 
https://socialeentreprenorer.dk/arrangementer/afholdte-arrangementer/social-enterprise-day-
2019/ 
 
 
10-ÅRS JUBILÆUM FOR FORENINGEN SOCIALE ENTREPRENØRER I DANMARK 
 
Sociale Entreprenører i Danmark havde d. 7. maj 2020 10-års jubilæum som forening. Grundet 
Coronakrisen blev den oprindelige idé om et offentligt arrangement som markering af jubilæet 
aflyst pga. af forsamlingsforbuddet. SED har nævnt foreningsjubilæet på SED’s forskellige 
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formidlingsplatforme, og har skrevet en artikel om SED´s virke fra 2010-2020, som kan læses på 
hjemmesiden her: https://socialeentreprenorer.dk/2020/05/05/sociale-entreprenoerer-i-
danmark-10-aar/ 
SED vil i anledning af jubilæet gerne sende en stor tak til de mange personer, virksomheder, 
foreninger, organisationer, frivillige og andre aktører der på forskellig vis gennem tiden har 
samarbejdet med SED og bidraget til at løfte feltet omkring socialt iværksætteri. Listen over de 
personer vi gerne vil takke kan findes i ovennævnte artikel. 
 
 
KOMPETENCEUDVIKLING OG SUPPORT TIL SOCIALE IVÆRKSÆTTERE/SØV 
 
SED har siden september 2016 afholdt månedlige workshops for sociale iværksættere og 
socialøkonomiske startups i Aarhus-området, hvor der ydes hjælp til ideudvikling. De Åbne 
Workshops er blevet godt modtaget, og når vi har ressourcer til det, vil vi gerne tilbyde dem andre 
steder i landet, f.eks. Odense og Aalborg. 
Desuden hjælper SED fortsat også en del enkelte personer og virksomheder med udvikling og 
sparring via telefon, mail-korrespondance og Skype. 
 
Samarbejde om workshops 
SED afholdt for første gang en udvidet version af workshopkonceptet - en STOR åben workshop i 
december 2017 i Aarhus i samarbejde med Kooperationen.  
Siden da er af holdt 2 store Åbne Workshops om året (forår og efterår) i Aarhus og København. Her 
har flere fagpersoner fra SED´s Fagpersonnetværk vejledt og givet sparring til sociale iværksættere. 
I perioden er der afholdt to store åbne workshops, et i Århus med 27 deltagere og et i København 
med 18 deltagere (yderligere to store workshops var planlagt men måtte aflyses pga. Corona-
situationen). 
Vi arbejder på at udvide fagpersonnetværket til et landsdækkende netværk parallelt med 
udviklingen af de Åbne Workshops.  
Se SED´s fagpersonnetværk her: https://socialeentreprenorer.dk/sed-fagpersonnetvaerk/ 
De Åbne Workshops for sociale iværksættere afvikles i samarbejde med Kooperationen, DISIE og 
Reach for Change. 
 
Hensigten med Åben Workshop-arrangementerne skal dels at stille faglig sparring til rådighed for 
sociale iværksættere og dels at samle de forskellige aktører med interesse i det sociale iværksætteri 
og give dem mulighed for at netværke og finde samarbejdsrelationer. 
Man kan deltage i arrangementerne hvad enten, man har en helt ny ide man ønsker sparring på, 
eller man har været i gang med sin virksomhed i et stykke tid og ønsker hjælp i forbindelse med 
konkrete udfordringer eller i forbindelse med skallering af virksomheden. 
Arrangementerne afholdes foreløbig to gange om året i Aarhus og København. Men vi vil gerne 
udvide med Nordjylland og region Syd fremadrettet. 

 
Vi arbejder stadig på at videreudvikle konceptet og arrangementerne er fremadrettet tænkt som et 
forum, der skal bidrage til at støtte og styrke det økosystem af iværksættere, virksomheder, 
organisationer og aktører, der ønsker at skabe positiv social effekt og bidrage til at indfri FN´s 
verdensmål. 
 
Kompetenceløftende indsats 
Som en del af SED’s faciliterende arbejde ser vi det som et væsentligt indsatsområde, at dem der 
skal bære det socialøkonomiske felt videre i fremtiden – herunder især de unge sociale 
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iværksættere - får tilført de nødvendige ressourcer, kompetencer og netværksmuligheder der både 
kan kvalificere den enkeltes indsats og styrke det fælles arbejde mod FN’s verdensmål. 

Til dette formål arbejder SED med en sammenhængende række af kompetenceopbyggende 
aktiviteter: temamøder, workshops, opbygning af faglige netværk og korte uddannelsesforløb i 
socialt iværksætteri. Vi vil fremover gerne fortsætte arbejdet mod en mere struktureret indsats for 
at samle det socialøkonomiske felt og derigennem styrke sociale iværksætteres muligheder for at 
lykkes med deres ideer. 

 
DELTAGELSE I PROJEKTER 
 
EU og Norden projekter  
Sociale Entreprenører i Danmark har i perioden deltaget i et internationalt projekter:  
 
Erasmus+ project ”Improvement of the social entrepreneurship networking and educational 
possibilities in the Baltic Sea region”. 
Projektet kørte fra december 2017- maj 2020 og skulle primært styrke netværket mellem 
støtteorganisationer for sociale iværksættere i Østersø Regionen og vedligeholde  Social 
Entrepreneurship Support Network of the Baltic Sea Regions hjemmeside 
www.socialeenterprisebsr.net 
Der har været partnermøde i projektet i Gdansk i maj 2019. Partnermøde i Danmark i maj 2020 
blev aflyst og gennemført online pga. COVID-19. 

SED har i maj 2019 søgt om deltagelse i 2 Nordisk Råd projekter med partnere fra Skandinavien og 
fra Østersølandene, vi fik desværre afslag på begge projekter.  
Deltagelse i andre projekter er omtalt under ”Deltagelse i projekter”. 

I januar 2020 har vi søgt Nordplus Adult 2020 sammen med partnere fra Norge, Sverige og 
Finland. d. 15. maj 2020 fik vi tilsagn om støtte til projektet ”Nordic Social Entrepreneurship 3.0. 
Up/Re-skilling adults with competences on agile innovation, social entrepreneurship, and digital 
tech for business development”. Projektet, der efter planen skal køre i 2020-2021, skal udvikle 
”NORDIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 3.0”, der både er et online og fysisk træningsprogram 
designet til at omskole og opkvalificere voksne deltagere med kompetencer, viden og værktøjer, så 
de hurtigt kan udvikle prototype og teste human-centred og digitale teknologidrevne løsninger til, 
som kan bruges til at løse lokale samfundsmæssige og økonomiske udfordringer.  
Der er tale om et lille projekt med en mindre bevilling på ca. 400.000 kr. samlet. 
Selv om SED´s andel ikke er stor, er projektet med til at skabe lønnede timer til SED.  

Kommende projekter 
SED har sammen med organisationer fra Estland, Letland, Litauen og Polen søgt Erasmus+ om 
projektet ”Social Entrepreneurship Network of the Baltic Sea Region” der skal køre fra 2020-2022, 
hvis der bevilliges penge. Projektet vil være en forlængelse af det ovennævnte Erasmus+ projekt 
2017-2020 og har samme indhold. 
 
EU Projekterne har givet SED og dermed SED´s medlemmer adgang til et internationalt netværk af 
organisationer, der arbejder med socialøkonomiske virksomheder og nogle rigtig gode personlige 
kontakter, der helt sikkert vil resultere i deltagelse i flere internationale projekter i fremtiden. 
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Andre projekter 
WPI Projektet 
Fire amerikanske studerende fra Worcester Polytechnic Institute (WPI) i Massachusetts 
undersøgte i september og oktober 2019, hvordan danske socialøkonomiske virksomheder bidrager 
aktivt til at indfri FN´s verdensmål nr. 13 der handler om at løse klimaudfordringen. I løbet af et 
syv ugers studieforløb besøge og interviewede de 4 studerende en række socialøkonomiske 
virksomheder i Hovedstadsområdet og omkring Malmö med henblik på at få konkret viden om 
virksomhedernes klimaindsats. 
Det overordnede mål med studiet var hjælpe med at promovere sociale iværksættere og bane vejen 
for deres virksomheder kan blive succesrige og miljøvenlige på længere sigt. 
Ved at interviewe og analysere et større antal socialøkonomiske virksomheder og producere 
beskrivelser af virksomhederne og deres mission både i skriftlig form og på video, håber de 
studerende også, at de kan hjælpe med at skabe større offentlig bevågenhed for socialøkonomiske 
virksomheder i Danmark og deres arbejde. 
De fire studerende var en del af en større gruppe studerende fra WPI som sammen med to 
professorer var i Danmark for at se på forskellige projekter, som bidrager til den bæredygtige 
omstilling bl.a.: Øko Net, Miljøpunkt Indre By, Cykling Uden Alder og Growing Pathways.  
Sociale Entreprenører i Danmark (SED) bidrog med sparring og supervision af de 4 studerende 
samt med kontakten til de danske socialøkonomiske virksomheder. Ross Jackson støttede 
studieopholdet og SED’s indsats økonomisk. 
De 4 studerendes studie mundede ud i en rapport, der blev offentliggjort på Aarhus Universitets 
afdeling i Emdrup d. 10. oktober 2019.  
Man kan se de 4 studerendes 9 små videoreportager ”9 Climate action enterprises in Copenhagen 
and Malmö” på SED´s YouTubekanal her: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rfbo2anDCqw&list=PL9z9o5LPA4iM9hLRA8WDQdmCLFDr
SinAU  
 
SED’S EGNE PROJEKTER 
 

Social Enterpreneurship Monitor  
SED arbejder i øjeblikket på at blive del af Social Enterpreneurship Monitor projektet. 
Projektet samler, analysere og vidreformidler tal og statestik for socialt entreprenørskab i foreløbig 
3 europæiske lande. Foreløbig udgiver Tyskland, Holland og England hvert år en Social 
Entrepreneurship Monitor, og der arbejdes i øjeblikket på at udvide antallet af lande som ønsker at 
være med. Det er den europæiske netværksorganisation Euklid der står for koordineringen af 
arbejdet.  
Man kan se den tyske udgave af Social Enterpreneurship Monitor her  
https://www.send-ev.de/uploads/DSEM2019.pdf  

 
Spekulationsfri Boligprojekt 
SED de seneste år arbejdet for at udvikle et projekt omkring Spekulationsfri boliger under titlen 
”Fondsboliger”. Projektet sigter mod gennem en socialøkonomisk fondskonstruktion at udbygge en 
boligmasse af spekulationsfri og miljømæssigt bæredygtige boliger og dermed sikre flere billigere 
boliger til alle der har behov for det. 
Arbejdet foregår i ”Arbejdsgruppen for bæredygtig boligfinansiering” 
SED har produceret en 45 siders baggrundsbeskrivelse af projektet, der kan læses her: 
https://socialeentreprenorer.dk/baeredygtig-boligfinansiering-45-sider/  
I 2019 har der desuden været afholdt møder med Den Økologiske Jordbrugsfond, Aarhus 
Arkitektskole og Keld Hvalsø Aarhus Byråd, ligesom arbejdsgruppen for ”Bæredygtig 
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Boligfinansiering” har deltaget i møde i Sund Finans netværket. 
Der er herudover afholdt oplæg på Grobund i Ebeltoft om konceptet.  
SED skulle have afholdt arrangementet ”Bæredygtig Boligfinansiering” om konceptet d. 2. maj 
2020 i Aarhus. Men arrangementet blev aflyst pga. Coronakrisen. 
SED arbejder aktivt videre sammen med en arbejdsgruppe af frivillige videre på at udvikle 
projektet og på at kunne gennemføre det første køb eller byggeri af konkrete boliger. 
Kontaktperson for projektet er Jørgen Olesen email: jorgen@socialeentreprenorer.dk 
 
 
INFORMATION OG FORMIDLING 
 
Nyhedsbrev og sociale medier 
 
SED har haft en betydelig nyhedsformidling i perioden, specielt på sociale medier er indsatsen 
løbende vokset. 
 
Nyhedsbrev 
SED´s Nyhedsbrev er udsendt via Mailchimp hver måned i hele perioden (undtagen juli 2019). 
Siden maj sidste år er der produceret 11 store Nyhedsbreve med 130 små og store nyhedsartikler og 
der har været flere hundrede referencer til eksterne nyheder i Nyhedsbrevet.  
SED Nyhedsbrev har nu 520 abonnenter. Vi arbejder aktivt på at få antallet af abonnenter øget. 
Nyhedsbrevet udvikles løbende. Vi forsøger bl.a. at gøre det mere brugervenligt, tilføjer flere fotos 
og har også tilføjet afsnit om FN´s Verdensmål. 
 
Facebook  
Facebooksiden, hvor der stort set dagligt postes nyheder, har nu over 2750 følgere. Facebooksiden 
oplever en stadig større interesse for opslag der deles, og SED bruger nu i stadig højere grad også 
Facebook-siden til at annoncere og omtale foreningens arrangementer og aktiviteter. 
 
Twitter 
SED´s Twitter-side blev oprettet i 2017 og har nu 268 følgere. Et tal der stille og roligt vokser. SED 
har siden starten foretaget over 2000 tweets med nyt fra det socialøkonomiske felt. 
 
LinkedIn 
SED´s LinkedIn-side er oprettet i 2018 og har nu 317 følgere.  
 
YouTube  
SED´s YouTube kanal er oprettet i 2016 og rummer nu over tæt på 100 videoer som siden, som 
tilsammen har haft over 3600 visninger. Videoerne indeholder portrætter, interviews, 
livestreaming fra socialøkonomiske virksomheder og med streaming fra SED´s arrangementer. 
 
SED´s sociale medier og YouTube kanal kan følges her: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/socialeentreprenorer 
Twitter: @SocEnt_DK 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/27161571 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCX5uk83ZfpcKiojJROAQw5g  
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SED’s Hjemmeside 
SED´s hjemmeside har nu ca. 2500 undersider og har månedligt over 1400 brugere.  
I foråret 2019 har SED fået etableret en ny hjemmeside https://socialeentreprenorer.dk, der gør 
SED’s vidensformidling mere tilgængelig. Siden indeholder en række relevante ressourcer for 
sociale iværksættere, bl.a. en overskuelig vidensportal om socialt iværksætteri, herunder den 
eneste aktuelt eksisterende samlede liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark med 
over 400 virksomheder, som løbende opdateres og en kort introduktion til FN’s Verdensmål for 
sociale iværksættere. Desuden tilbyder siden mulighed for at tilmelde sig som medlem og betale via 
mobile pay eller betalingskort samt at donere til SED. 
 
Særligt formidlings-tiltag: RSV-Registreringsordningen 
 
I perioden har SED som en del af formidlings-arbejdet valgt at sætte fokus på 
registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder (RSV) med henblik på at udbrede 
kendskabet til ordningen. I den forbindelse blev der lavet interviews med en række virksomheder 
om deres arbejde med registreringsordningen: Special Minds, Bistad, Copenhagen Dome, Glad 
Fonden, Kooperationen, Advokaterne Foldschack, Selveje DK og Konsulenthuset for 
Socialøkonomi. Videoerne blev delt via SED’s hjemmeside og er tilgængelige på SED’s YouTube-
kanal (https://www.youtube.com/channel/UCX5uk83ZfpcKiojJROAQw5g) 
Desuden blev der skrevet en artikel til nyhedsbrevet og hjemmesiden om registreringsordningen 
”RSV-ordningen kunne være mere kendt” i november 2019. 
https://socialeentreprenorer.dk/2019/11/18/rsv-ordningen-kunne-vaere-mere-kendt/ 
 
Materialer hvor SED har bidraget 
 
SED har bidraget til artiklen ”Socialøkonomiske forretningsmodeller – etiske bidrag til turismen” 
der er del af bogen ”Forretningsudvikling og innovation i turisme” som blev udgivet af Syddansk 
Universitets TurismeX Projekt. Bogen udkom i foråret 2020. 
 
 
SAMARBEJDER, MØDER, KORRESPONDENCE 
 
Samarbejdsaftaler 
SED arbejder overordnet for at styrke samarbejde og koordinering mellem aktører i det 
socialøkonomiske felt i Danmark. I den anledning samarbejder SED med en række organisationer 
og har udbygget dette samarbejde i med også at lave formelle samarbejdsaftaler. Der er foreløbig 
lavet formelle samarbejdsaftaler med: 
 
Det Kooperative Fællesråd i Aarhus 
Vi har bl.a. lavet arrangementer sammen for at undersøge, om og hvordan kooperative og 
socialøkonomiske virksomheder kan samarbejde med hinanden. 
 
Kooperationen 
Vi har bl.a. samarbejdet omkring Social Enterprise Day 2017 og lavet stor Åben Workshop for 
socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og København sammen. 
 
Foreningen for Social Innovation (FFSI) 
Vi har samarbejdet om NISE-projektet og FFSI har hjulpet med input i forbindelse med udvikling 
af et forløb om FN´s verdensmål for sociale iværksættere. 
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Andre samarbejder 
 
VIA 
Vi har bl.a. samarbejdet med VIA UC i forbindelse med undervisningsforløbet ”Creating 
Valuebased businesses” ligesom SED har arrangeret studieture for VIA. VIA har desuden hjulpet 
med faglig sparring i forbindelse med SED´s Åbne Workshops for sociale iværksættere, hvor flere 
VIA studerende har deltaget. 
Fremadrettet kommer SED til at udvide samarbejde med VIA UComkring undervisningsforløb. 
 
Fonden for Entreprenørskab (FFE) 
SED har de seneste 5 år været dommer for Fonden for Entreprenørskab i Social Enterprise 360. 
SE360 er et gratis konkurrenceforløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne skal arbejde med at 
omsætte gode socialt orienterede idéer i praksis. Desuden har vi samarbejdet om events på 
Folkemødet på Bornholm. 
 
DISIE (tidligere KPH) 
Vi har samarbejdet om forskellige events i DISIE´s lokaler bl.a.  Store Åbne Workshops for sociale 
iværksættere og Sociale Iværksættereventyr, og SED har siden november 2018 haft en kontorplads 
på DISIE. 
 
Reach for Change 
Vi har samarbejdet om de Store Åbne Workshops for sociale iværksættere i Aarhus og København. 
 
Konsulentvirksomheden Stonemark  
Vi samarbejder om at udvikle et lille forløb for socialøkonomiske virksomheder ift. hvordan 
socialøkonomiske virksomheder kan arbejde konkret med FN´s Verdensmål og dokumentere deres 
indsats. Forløbet har været prøvekørt i København i oktober-november 2018 
 
Lokale netværk for socialøkonomiske virksomheder 
Vi samarbejder med alle netværkene om at annoncere netværksmøderne på SED´s hjemmeside og 
har desuden samarbejdet med Socialøkonomi Nordjylland om et arrangement om verdensmålene. 
 
Ligeværd 
Vi har bl.a. samarbejdet om arrangementer på Folkemødet.   
 
Den socialøkonomiske forening RespektRum 
Vi har i perioden samarbejdet med RespektRum om lokaler, faciliteter og praktikaftaler. 
 
Altinget 
SED leverede fra marts 2018 til december 2019 uge materiale til udenlandske nyheder om det 
socialøkonomiske felt til Altinget: civilsamfunds ugentlige ”Civilt Overblik”. SED bidrager med 
fremadrettet også med input til Altinget: civilsamfund omkring mulige nyheder fra det 
internationale socialøkonomiske felt  
 
Facilitering af samarbejder 
SED har i de seneste 5 år forsøgt at facilitere en proces og et samarbejde mellem Aarhus Kommune 
og socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Foreløbig har der været afholdt Netværksmøder 
hos Aarhus Kommune fem gange i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 og det er planen at afholde 
endnu et Netværksmøde i oktober 2020, denne gang i samarbejde med Rummelig imidt. 
Formålet med processen og møderne er at etablere en god dialog, som fremadrettet kan bidrage til 
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at skabe mere forståelse imellem de involverede parter, om hvordan man i fællesskab kan løfte det 
socialøkonomiske område i kommunen til gavn for alle. 
 
Globalt Fokus  
Som del af vores nationale samarbejde og arbejde med FN´s verdensmål er SED blevet medlem af 
paraplyorganisationen Globalt Fokus. Globalt Fokus er et netværk af danske folkelige 
organisationer, der samarbejder for global bæredygtig udvikling. 
 
Fagpanelet for Civilsamfundets Videnscenter 
SED er også blevet medlem af Fagpanelet for Civilsamfundets Videnscenter, der et netværk 
bestående af nøglepersoner i civilsamfundet, som skal give faglig sparring og inspiration til 
videncentrets indhold. Civilsamfundets Videnscenter er en del af Altinget.dk.  
 
Internationalt samarbejde 
SED har i perioden udbygget sit internationale engagement. Gennem deltagelse i EU-projekterne 
og andre events har SED fået et stort internationalt netværk af organisationer, der arbejder med 
socialøkonomiske virksomheder og nogle rigtig gode personlige kontakter, der helt sikkert vil 
resultere i deltagelse i flere internationale projekter i fremtiden. SED bliver jævnligt kontaktet med 
henblik på at blive partner i forskellige projekter. 
I perioden har vi bl.a. udbygget netværket med nye kontakter i Rusland, Irland, Kenya, Nigeria og 
Spanien.  
Sociale Entreprenører i Danmark samarbejder også internationalt med organisationer og aktører, 
der arbejder med at støtte socialt iværksætteri, og har således gode kontakter i Estland, Letland, 
Litauen, Sverige, Norge, Finland, Polen, Rusland, Tyskland, Island, Israel, Kenya, Burundi, Irland, 
Spanien og England. 
 
Som en del af det internationale arbejde har Sociale Entreprenører i Danmark siden 2017 
samarbejdet med Social Enterprise UK om at få den internationale Social Enterprise Day udbredt i 
flere lande. Det arbejde fortsætter Sociale Entreprenører i Danmark fremadrettet. 
 
SED har deltaget i møder og generalforsamling hos ECOLISE, der er et europæisk netværk for 
lokalsamfunds-initiativer omkring klimaforandringer og bæredygtighed, som består af en koalition 
af nationale og internationale netværk samt organisationer, der støtter en samfundsorienteret 
overgang til et resilient Europa. SED arbejder på at blive medlem af netværket. 
 
Sociale Entreprenører i Danmark har desuden siden juni 2017 været national ekspert for World 
Summit Awards (WSA), og indstiller hvert år danske digitale innovationer som skaber social effekt 
til prisen.  
Læs mere om WSA her: http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/world-summit-awards-2017.html  
 
Sociale Entreprenører i Danmark er fortsat også medlem af Social Entrepreneurship Support 
Network og af Østersø NGO Netværk, Danmark. 
 
Social Enterprise World Forum 
Som del af SED´s internationale samarbejde deltog vi i september 2018 i Social Enterprise World 
Forum (SEWF) i Edinburgh. Se mere i denne rapport fra SEWF 2018: http://xn--sociale-
entreprenrer-rcc.dk/rapport-fra-social-enterprise-world-forum-2019.html 
 
SED havde desværre ikke ressourcer til at deltage i SEWF 2019, som fandt Addis Ababa i Etiopien 
d. 23.-25. oktober 2019. 
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Pga. af Coronakrisen er den fysiske udgave SEWF 2020 i Halifax i Canada blevet aflyst. Der 
gennemføres en virtuel version som SED håber at kunne deltage i. 
 
World Summit Award 
I 2017 blev Sociale Entreprenører i Danmark national ekspert for den internationale 
priskonkurrence World Summit Awards. Opgaven indebærer, at SED finder og nominerer 
innovative danske digitale innovationer, der skaber social værdi og er med til at indfri FN´s 
Verdensmål.  
De to danske digitale innovationer M-PAYG og Be My Eyes var i 2017 blandt de 40 vindere ud af 
800 digitale innovationer fra 180 lande.  
I 2018 og 2019 var ingen danske projekter blandt vinderne. De to nominerede danske projekter i 
2019 var 10 steps to becoming a carbon neutral business og Imagine. 
SED skal igen i 2020 nominerer danske digitale innovationer, der lever op til kravene inden d. 31. 
august. Man kan læse mere om World Summit Awards på: www.worldsummitawards.org 
 
 
FN´S VERDENSMÅL 
 
SED ønsker at bidrage til at øge samarbejdet omkring FN´s Verdensmål og udbrede vigtigheden af 
at hjælpe med at indfri målene til socialøkonomiske virksomheder. 
 
Vi arbejder løbende på at holde introduktionsarrangementer om verdensmålene rundt omkring i 
Danmark, ligesom SED også i mindre udstrækning uddeler materiale om verdensmålene (f.eks. 
Steen Hildebrandts bog). 
 
I perioden har SED afholdt to arrangementer med direkte fokus på FN´s Verdensmål. 
 
Under afsnittet ”SED´s Impact” er der omtalt, hvilke verdensmål SED konkret arbejder med, og 
her uddybes også hvad SED’s impact er ift. FN’s Verdensmål. 
 
STRATEGISK UDVIKLING  
 
I perioden er SED mere systematisk begyndt at arbejde med strategisk udvikling af nye modeller, 
der kan styrke og udvikle det socialøkonomiske område. 
 
Spekulationsfri Boligprojekt 
SED har de seneste år arbejdet med at udvikle et projekt omkring Spekulationsfri boliger. 
Projektet er omtalt under ”SED´s egne projekter”. 

Herudover arbejder fortsat på at udvikle og drive Sociale Entreprenører i Danmark som en 
socialøkonomisk virksomhed, samt så snart det er muligt at blive en Registreret Socialøkonomisk 
Virksomhed. I det omfang vi har mulighed for det inddrager vi allerede udsatte og sårbare 
medborgere i foreningens drift bl.a. til hjælp med administration og i forbindelse med afholdelse af 
arrangementer. 
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SED’S OFFENTLIGE ARRANGEMENTER 
29. maj 2019 – 26. maj 2020 
 
2019 
 
Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 15.00-16.00 
Ordinær generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark 
Sted: DISIE/KPH, Enghavevej 80 i København 
 
Torsdag d. 13.-14. juni -Bornholm 
Unge indfrier Verdensmålene på 24 timer 
Sted: Iværksætterskibet, Folkemødet på Bornholm 
Arrangeret i samarbejde med: Fonden for Entreprenørskab og Dansk Crowdfunding Forening 
Deltagere: 30 unge deltagere fra Campus Bornholm samt 20 andre deltagere. 
 
Lørdag d. 15. juni 2019 kl. 13.45-14.30 
Impact Startups for et Bæredygtigt Danmark 
Sted: Det Socialøkonomiske Telt, Folkemødet på Bornholm 
Arrangeret i samarbejde med: Reach for Change, DISIE, og Kooperationen  
Deltagere: 25 deltagere 
 
Tirsdag d. 27. august 2019 kl. 15.00-17.00 
Åben workshop for sociale iværksættere 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret, Aarhus 
AFLYST 
 
Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 15.00-17.00 
Åben workshop for sociale iværksættere 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A i Aarhus 
Deltagere: 6 deltagere fra 3 projekter 
 
Tirsdag d. 15. oktober 2019 kl. 15.00-17.00 
Åben workshop for sociale iværksættere 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A i Aarhus 
Deltagere: 1 deltager 
 
Torsdag d. 31. oktober 2019 
Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus 
og Region Midt. Tema: Aarhus Kommunes samarbejde med socialøkonomiske 
virksomheder – med fokus på FN´s verdensmål 
Sted: Kantinen i Jægergården, Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C 
Deltagere: 34 deltagere 
 
Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 15.00.17.00 
Åben workshop for sociale iværksættere 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A i Aarhus 
Deltagere: 1 deltager 
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Onsdag d. 20. november 2019 kl. 12.30-17.30  
Salg til kommuner 
Sted: DISIE, Enghavevej 80-82, 3. sal i København 
Arrangeret i samarbejde med:  Reach for Change og DISIE 
Deltagere:  26 deltagere 
 
Torsdag d. 21. november 2019  
Social Enterprise Day 2019 
Sted: Landsdækkende og internationalt 
Arrangeret i samarbejde med: Social Enterprise UK 
Deltagere: I Danmark deltog over 40 socialøkonomiske virksomheder og aktører fra hele landet. 
Desuden deltog et ukendt antal via de sociale medier med kommentarer, hashtags mv.  
 
Onsdag d. 27. november 2019 kl. 14.00-17.00 
Stor Åben workshop for sociale iværksættere 
Sted:  DISIE, Enghavevej 80-82, 3. sal i København 
Arrangeret i samarbejde med: Kooperationen, Reach for Change og DISIE  
Deltagere: 12 deltagere og 6 fagpersoner 
 
Torsdag d. 12. december 2019 kl. 14.00-17.00 
Stor Åben workshop for sociale iværksættere 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A i Aarhus 
Arrangeret i samarbejde med: Kooperationen, Reach for Change og DISIE  
Deltagere: 20 deltagere og 7 fagpersoner 
 
 
2020 
 
Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 15.00-17.00 
Åben workshop for sociale iværksættere 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A i Aarhus 
AFLYST 
 
Tirsdag d. 18. februar 2020 - Aarhus 
Åben workshop for sociale iværksættere 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A i Aarhus 
Deltagere: 2 deltagere 
 
Tirsdag d. 17.marts 2020 - Aarhus 
Åben workshop for sociale iværksættere 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A i Aarhus 
AFLYST PGA CORONA 
 
Tirsdag d. 7. april 2020 kl. 10.00-11.00  
Sådan får du adgang til hjælpepakkerne som selvstændig og startup  
Sted: Virtuelt via Zoom 
Deltagere: 15 
 
Torsdag d. 16. april 2020 - København 
STOR Åben workshop for sociale iværksættere 
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Sted: DISIE, Enghavevej 80-82, 3. sal i København 
Arrangeret i samarbejde med: Kooperationen, Reach for Change og DISIE 
AFLYST PGA CORONA 
 
Torsdag d. 30. april 2020 - Aarhus 
STOR Åben workshop for sociale iværksættere 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A i Aarhus 
Arrangeret i samarbejde med: Kooperationen, Reach for Change og DISIE 
AFLYST PGA CORONA 
 
3 onsdage: Onsdag d. 22. april 2020 og d. 29. april 2020 og d. 6. maj 2020 kl. 15.00-18.00 
Fundraisingkursus samarbejde med C Muligheder fundraisingkursus for sociale og kulturelle 
iværksættere 
Sted: Hos SED, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A, 1. sal, 8000 Aarhus 
Arrangeret i samarbejde med: C Muligheder 
AFLYST PGA CORONA 
 
Lørdag d. 2. maj 2020 kl. 14.00-16.00 
Bæredygtig boligfinansiering – hvordan sikres den billige bolig? (Arrangementet er del 
af Aarhus Architecture Festival) 
Sted: Hos SED, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A, 1. sal, 8000 Aarhus 
Arrangeret i samarbejde med: Arkitektskolen i Aarhus. Arrangementet er del af Aarhus 
Architecture Festival. 
AFLYST PGA CORONA 
 
Torsdag d. 7. maj 2020 kl. 11.00-15.00 
SED 10 års jubilæum  
Sted: Hos SED, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A, 1. sal, 8000 Aarhus 
AFLYST PGA CORONA 
 
Mandag d. 18. maj 2020 kl. 15.00-16.00 
Overvejer I at søge fonde?  
Sted: Afholdt online pga. Corona 
Antal deltagere: 4 
 
Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 15.00-17.00 
SED Generalforsamling 
Sted: Afholdt online pga. Corona 
 
Statistik for perioden – offentlige arrangementer: 
SED har afholdt i alt 14 arrangementer: 12 arrangementer fordelt på tre landsdele samt to virtuelle 
arrangementer. Derudover er 2 arrangementer aflyst pga. manglende tilmelding og 6 
arrangementer aflyst pga. Corona-krisen. 
I alt har cirka 245 personer deltaget i SED’s arrangementer i perioden. Desuden deltog et ukendt 
antal personer, virksomheder og aktører over hele landet og internationalt i den virtuelle 
kampagne på #SocialEnterpriseDay2019 (se nærmere beskrivelse andetsteds i beretningen). 
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MØDER, OPLÆG, UNDERVISNING MV. 

 
SED´S EGNE MØDER I PERIODEN 
 
Dato: 31. maj 2019 
Møde titel: Partnermøde i SEBS2-projektet 
Sted: Gdansk, Polen 
Deltagere: Repræsentanter fra Litauen, Letland, Polen, Island og Finland 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 21. juni 2019 kl. 11.30-13.00 
Møde titel: Møde med KPH/DISIE og Reach for Change 
Sted: KPH/DISIE - København 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 8. august 2019 
Møde titel: Møde med Social Enterprise UK (SEUK) 
Sted: hos SEUK i London 
Deltagere: Kate Muray, Shehan Perera 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 26. august 2019 kl. 16.00 
Møde titel: Møde med WPI-studerende 
Sted: Den Sorte Diamant København 
Deltagere: 4 amerikanske studerende (Collin, Matthew, Fiona og Christina samt professor Holly K. 
Ault og professor James P. Hanlan 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 27. august 2019 kl. 10.30-12.00 
Møde titel: Måde om socialøkonomisk platform – fortsættelse af socialvirksomhed.dk 
Sted: Hos Kooperationen Reentlowsgade 
Deltagere: Altinget, Kooperationen, Copenhagen Dome 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 5. september 2019 kl. 15.30 
Møde titel: Møde med WPI-studerende 
Sted: Aarhus Universitet i Emdrup 
Deltagere: 4 amerikanske studerende (Collin, Matthew, Fiona og Christina samt professor Holly K. 
Ault og professor James P. Hanlan 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 9. september 2019 14.30-15.30 
Møde titel: Møde med Arbejdsgruppen for socialt udsatte i Sydhavnen 
Sted: hos SED New Neighbour 
Deltagere: Ove Abildgaard, Christina Strauss, N Bjørnø og Ole Thvillum – Kirkens Korshør, Ole 
Vagn Christiansen, Sarah Jarsbo 
Deltagere for SED: Per 

  



16 
 

Dato: 11. september 2019 kl. 15-16 
Møde titel: Møde med Kim Quist fra Den Økologiske Jordbrugsfond 
Sted: hos SED New Neighbour på Godsbanen i Aarhus 
Deltagere for SED: Jørgen og Per 
 
Dato: 11. september 2019 kl. 17.30-20.00 
Møde titel: Møde med Grobundinitiativet 
Sted: Grobund i Ebeltoft 
Deltagere: 12 personer fra Grobund 
Deltagere for SED: Jørgen og Per 
 
Dato: 17. september 2019 kl. 13.00 
Møde titel: Skypemøde med Jonathan Coburn fra Social Shifters 
Sted: Skype 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 25. september 2019 kl. 18.30 
Møde titel: SEBS2 projekt Skypemøde 
Sted: Skype 
Deltagere: Rep. fra Letland, Polen, Finland, Island, Litauen  
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 10. oktober 2019 kl. 16.30 
Møde titel: Møde med Den Tredje Sektor Podcast 
Sted: Café Hverdagen, København 
Deltagere: Kristina Høgh Nielsen og Emil Schneider 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 14. oktober 2019 13.00-15.00 
Møde titel: Møde med Rummelig iMidt 
Sted: hos SED, New Neighbour 
Deltagere: Søren Larsen, Angelika Marning 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 21. oktober 2019 kl. 10-11.30 
Møde titel: Møde med Keld Hvalsø Aarhus Byråd om Fondsboligprojekt 
Sted: hos SED 
Deltagere for SED: Jørgen og Per 
 
Dato: 24. oktober 2019 15-15.30 
Møde titel:  Skype møde med Kate fra SEUK 
Sted: SKYPE 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 28. oktober 2019 
Møde titel: møde med Kristine Leth Juul – vedr. Fondsboligprojektet 
Sted: hos SED  
Deltagere for SED: Jørgen og Per 
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Dato: 8. november 2019 
Møde titel: SED bestyrelsesmøde 
Sted: online 
Deltagere: Maria, Torben, Niels Johan, Niels og Per 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 3. december 2019 
Møde titel: Skypemøde med Firas fra organisationen Ibtikar fra Palestina 
Sted: Skype 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 9. januar 2020 kl. 13.00-14.00 
Møde titel: Skype med Brigitte van Campen, De Oude Keuken, Holland  
Sted: Skype 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 27. januar 2020 kl. 9.00.10.00 
Møde titel: Skypemøde om NordPlus projekt 
Sted: Skype 
Deltagere: JP Candiotti Folkuniversitetet Blekinge - Sverige, Rita Anson - Oslo International Hub, 
Wesa Perälä - Claned.Com, Finland 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 27. januar 2020 kl. 11.30-15.30 
Møde titel: Fundraising møde med Lone Christiansen 
Sted: hos SED 
Deltagere for SED: Jørgen og Per 
 
Dato: 27. januar 2020 kl. 16.00-17.00  
Møde titel: Møde med Thomas Østergaard VIA University 
Sted: hos SED 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 28. januar 2020 kl. 13.30 
Møde titel: Møde med Torben Dreier, FO-Aarhus 
Sted: FO-Byen Aarhus 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 30. januar 2020 kl. 9.00-10.00 
Møde titel: Møde med Reach for Change og DISIE 
Sted: DISIE, København 
Deltagere: Anders Nyholdt Jochumsen RfC, Anne Katrine Heje Larsen DISIE 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 30. januar 2020 kl. 13.00-14.00 
Møde titel: Møde med Akademiet for social Innovation 
Sted: DISIE, København 
Deltagere: Anders Folmer Buhelt, Clara Dawe 
Deltagere for SED: Per 
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Dato: 3. januar 2020 kl. 10.30-11.30 
Møde titel: Møde med Rolf Jensen, World Fair Trade Organization, 
Sted: Hos SED 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 3. februar 2020 kl. 13.00-13.30 
Møde titel: Skypemøde med Mohammad fra Ibtikar i Palestina 
Sted: Skype 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 3. februar 2020 kl. 14.00-15.00 
Møde titel: Møde med Rummelig iMidt 
Sted: LO- Aarhus 
Deltagere: Søren Larsen og Angelika Marning 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 11. februar 2020 kl. 13.00-14.00 
Møde titel: Møde med Maia Ebsen, Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet, Institut for 
Antropologi. Skriver Ph.d. projekt om socialt ansvar og bæredygtighed i byggebranchen 
Sted: DISIE, København 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 11. februar 2020 kl. 15.00.16.00 
Møde titel: Møde med DISIE og Reach for Change 
Sted: DISIE, København 
Deltagere: Anders Nyholdt Jochumsen og Anne Katrine Heje Larsen 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 12. februar 2020 kl.  
Møde titel: Skype møde med Eliza Danenfelde Kirpe fra SYNTHESIS Center for Research & 
Education Ltd og HUB NICOSIA Cypern - om samarbejdsmuligheder. 
Sted: Skype 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 19. februar 2020 kl. 11.30-12.30 
Møde titel: Møde med Daniel Aarup Kristensen fra PinPointers om deres nye værktøj, Mission 
Model Canvas 
Sted: Hos SED 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 25. februar 2020 
Møde titel: Møde med Angela Gigliotti, PhD. Arkitektskolen Aarhus 
Sted: Hos SED 
Deltagere for SED: Jørgen og Per 
 
Dato: 20. februar 2020 kl. 13.00-14.00 
Møde titel: Møde med Frans Albertsen og Chanette Lindgren fra Fonden Skovhaven  
Sted: Hos SED  
Deltagere for SED: Per 
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Dato: 27. februar 2020 kl. 14.00-15.30 
Møde titel: Møde med Rasmus Erichsen Stop Spild Lokalt, Johanne Birn og Jane Dyrhauge 
Thomsen om nytænkning af SSL forretningsmodel og organisering. 
Sted: Hos SED 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 27. februar 2020 kl. 17.00-17.45 
Møde titel: Skype møde i Erasmus+ projektet SEBS2 
Sted: Skype 
Deltagere: fra Polen, Island, Letland, Estland Litauen 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 1. april 2020 kl. 14.00-15.00 
Møde titel: Skype møde med Stephane Parize fra KAB om Socialøkonomisk Tænketank 
Sted: Skype 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 6. april 2020 
Møde titel: SED Bestyrelsesmøde 
Sted: online 
Deltagere: Torben, Maria, Niels Johan, Niels og Per 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 16. april 2020 
Møde titel: Møde om eventuel Corona indsats med Reach for Change og DISIE 
Sted: online 
Deltagere: Anders Nyholdt Jochumsen RfC, Anne Katrine Heje Larsen DISIE 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 1. maj 2020 kl. 13.00-14.00 
Møde titel: Møde med Wieteke Dupain fra Euclid om Social Entrepreneurship Monitor projektet 
Sted: online 
Deltagere: Wieteke Dupain 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 15. maj 2020 kl. 11.00-12.30 
Møde titel: Partnermøde i SEBS2 Erasmus+ projektet 
Sted: Online 
Deltagere: deltagere fra Letland, Estland, Litauen, Finland, Island og Polen 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 15. maj 2020 13.30-14.00 
Møde titel: Møde om Folkemøde på Sydhavnen i København 
Sted: Online  
Deltagere: Anders Nyholdt Jochumsen RfC, Anne Katrine Heje Larsen DISIE, Anders og Clara fra 
Akademiet for Social Innovation. 
Deltagere for SED: Per 
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ANDRES MØDER OG ARRANGEMENTER SOM SED HAR DELTAGET I 
 
Dato: 6. juni 2019 
Møde titel: Cirkulær økonomi & det sociale område 
Sted: Compass, Hedensted 
Deltagere: Interesserede i mulighederne for at koble cirkulær økonomi/genbrug/genanvendelse 
med det sociale område og jobskabelse i cirkulær økonomi / Arr: Regional Udvikling (Region Midt) 
Deltagere for SED: Maria 
  
Dato: 2. september 2019 
Møde titel: Ude-rehabilitering – event om brug af natur og byrum i rehabilitering. 
Om verdensmål i rehabilitering. 
Sted: Domen, Aarhus Havn 
Deltagere: forskellige organisationer der arbejder med ude-rehabilitering og bæredygtighed 
Deltagere for SED: Per kort oplæg om verdensmål. 
 
Dato: 1. oktober 2019 
Møde titel: Design for Change præsentation 
Sted: Dokk1, Aarhus 
Deltagere: 50 VIA studerende som pitchede socialøkonomiske forretningsideer 
Deltagere for SED: Per (i dommerpanel) 
 
Dato: 2. oktober 2019 
Møde titel: Days of Impact 
Sted: DISIE/KPH, Enghavevej 80 København 
Deltagere: 120 sociale iværksættere, investorer, organisationer … 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 8. oktober 2019 kl. 9.00 - 16.00 
Møde titel: Dialogdag: Mad som løftestang for social inklusion. Arrangører: Silkeborg Kommune, 
Kooperationen, Rummelig iMidt, Region Midtjylland. 
Sted: Silkeborg 
Deltagere for SED: Maria 
 
Dato: 10. oktober 2019 
Møde titel: WPI projekt præsentation 
Sted: Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København 
Deltagere: 35 amerikanske studerende, undervisere og danske NGO´er 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 26. oktober 2019 kl. 11-15 
Møde titel: Netværksmøde i Sund Finans 
Sted: Filmbyen Aarhus 
Deltagere: 18 deltagere fra forskellige organisationer der arbejder med alternativ økonomi. 
Deltagere for SED: Jørgen og Per 
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Dato: 30. oktober 2019 
Møde titel: SØ Netværksmøde 
Sted: Spinderihallerne, Vejle 
Deltagere: Medlemmer og interesserede, SØ netværk Vejle 
Deltagere for SED: Maria 
 
Dato: 8. november 2019 
Møde titel: SED Bestyrelsesmøde 
Sted: online 
Deltagere: Torben, Maria, Niels Johan, Niels og Per 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 21. november 2019 
Møde titel: Danish Entrepreneurship Awards  
Sted: Fredericia 
Deltagere: 6.000 studerende 
Deltagere for SED: Maria 
 
Dato: 5. marts 2020 kl. 9.00-13.00 
Møde titel: Møde i Altingets - fagpanelet ved Civilsamfundets Videnscenter, 
Sted: Den sorte Diamant København 
Deltagere: 10 personer fra større organisationer i det danske civilsamfund. 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 20. april 2020 
Møde titel: ”Horsens Taler” –om cirkulær økonomi  
Sted: webinar pga corona 
Deltagere: Interessede i cirkulær økonomi /Arr: GRO Horsens Kommunes grønne tænketank 
Deltagere for SED: Maria 
  
Dato: 22. april 2020 
Møde titel: Sociale investeringer set i lyset af corona. 
Sted: webinar pga. corona 
Deltagere: Interesserede i SI/Arr: Den Sociale Kapitalfond 
Deltagere for SED: Maria 
 
Dato: 23. april 2020 kl. 13-16.30 
Møde titel: Det bæredygtige arbejdsliv 
Sted: online 
Deltagere: 100 deltagere fra hel Danmark 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 12. maj 2020 kl. 09.00-12.45 
Møde titel: Changemakers Accelerator: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ACTIONS FOR CLIMATE 
ACTION & CIRCULARITY" – arrangeret af Ashoka 
Sted: Online 
Deltagere: 75 deltagere fra Skandinavien og Europa 
Deltagere for SED: Per 
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Dato: 14. maj 2020 kl. 13.00-14.30 
Møde titel: SED giver interview i forbindelse med forskningsprojektet VISION - “Envisioning the 
future of teaching and training for creativity, innovation and entrepreneurship” (VISION) 
Sted: online 
Deltagere: af Anita Stirane fra Social Innovation Centre Letland 
Deltagere for SED: Per 
 
 
OPLÆG SED HAR HOLDT I PERIODEN 
 
2. september 2019 
Per holdt oplæg om verdensmål ved MarselisborgCentrets arrangement ” ”Miljø og natur bliver det 
næste store” i Domen i Aarhus Havn. Arrangementet var del af Aarhus Festuge. 
25 deltagere. 
 
11. september 2019 
Jørgen og Per holdt oplæg om det spekulationsfri boligprojekt på Grobund i Ebeltoft. 
15 deltagere 
 
2. november 2019 
oplæg om verdensmål og hvordan oplysningsforbund kan arbejde med dem for Dansk 
Oplysningsforbund på Skanderborghus Hotel i Skanderborg. 
30 deltagere 
 
18. februar 2020 
Oplæg om SED og rundvisning på Institut for (X) i forbindelse med studiebesøg for 11 studerende 
og deres lærere fra VIVES UC i Belgien. 
 
  
UNDERVISNING/SPARRING, STUDIETURE 
 
26. september 2020 SED organiserede studietur for VIA studerende til socialøkonomiske 
virksomheder i Aarhus, Skanderborg og Silkeborg Kommune. 
Deltagere: 30 studerende og 2 undervisere fra VIA UC 
 
13. januar 2020 forelæsning på Høyskolen Kristiania i Oslo, Norge på designuddannelsen  
Titel på forelæsning: ”The designers social responsabillity – UN Sustainable Development Goals”  
Deltagere: 70 studerende 
 
14. januar 2020 forelæsning på Høyskolen Kristiania i Oslo, Norge på designuddannelsen  
Titel på forelæsning: ”Social Entrepreneurship”  
Deltagere: 70 studerende 
 
19. marts 2020 oplæg for studerende på Administrationsbacheloruddannelsen UC Syd 
Titel på oplæg: ”Socialt entreprenørskab og socialøkonomisk virksomhed” 
Deltagere: 9 studerende 
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SED I MEDIERNE 
 
SED har siden marts 2018 leveret links internationale nyheder indenfor det socialøkonomiske felt 
til Altinget: Civilsamfunds ugentlige Civile overblik. 
Fra januar 2020 leverer SED ideer til udenlandske historier om socialt iværksætteri og 
socialøkonomiske virksomheder. 
 
 
ANDRE AKTIVITETER 
 
SED har bidraget med input til at udvikle en mere bæredygtig og langsigtet forretningsmodel for en 
lokal økologisk grøntsagsordning, Peters Gartneri, ved Ajstrup Strand syd for Aarhus. Der er bl.a. 
blevet udarbejdet en såkaldt kundebondeaftale og etableret netværk mellem forskellige avlere, der 
køre lokale grøntsagsordninger i det Østjyske område. 
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SED’S IMPACT 
 
Måling af social effekt er vigtig for de organisationer og socialøkonomiske virksomheder, der 
opererer i feltet. Derfor arbejder SED også kontinuerligt for at styrke foreningens impact og 
fundament og for at kunne måle effekten af dette. I det følgende omtaler vi forskellige indikatorer, 
der kan give et indtryk af effekten af foreningens arbejde. På sigt håber vi at kunne udvikle et 
decideret Impact-regnskab for SED. 
 
Impact via ansættelser og frivilligt arbejde 
Lønnet arbejde: 262 timer årligt 
Timerne er fordelt på to ordinære medarbejdere (82 løntimer) og en fleksjobansættelse (180 
løntimer). 
 
Frivilligtimer: ca. 2.500 frivillige timer om året 
SED’s ca. 10 frivillige lægger ca. 2500 ulønnede timer om året, dels på kontoret og dels i 
forbindelse med arrangementer og projektarbejde i Danmark og i udlandet. 
 
Impact ift. FN’s Verdensmål 
Ift. impact opfatter SED FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som et naturligt sigtepunkt 
for foreningens arbejde. 
SED´s impact i forhold til verdensmålene sker primært via SED´s arbejde med at formidle viden 
om målene. Her ud over arbejder SED både direkte og indirekte med flere verdensmål. 
 
I forbindelse med SED´s arbejde med FN’s Verdensmål har SED i perioden afholdt to 
arrangementer med direkte fokus på Verdensmålene med i alt 84 deltagere: 
 

• Torsdag d. 13.-14. juni 2019 - Folkemødet på Bornholm 
Unge indfrier Verdensmålene på 24 timer. Arrangeret i samarbejde med: Fonden for 
Entreprenørskab og Dansk Crowdfunding Forening. 30 unge deltagere fra Campus 
Bornholm samt 20 andre deltagere. 

 
• Torsdag d. 31. oktober 2019 – Jægergården, Aarhus Kommune 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og 
Region Midt. Tema: Aarhus Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder – 
med fokus på FN´s verdensmål. 34 deltagere. 

 
På SED’s hjemmeside er der etableret en side omkring FN’s Verdensmål, som indeholder en 
generel omtale af verdensmålenes baggrund og indhold, en kort introduktion til verdensmålene for 
sociale iværksættere, relevante links i Danmark og internationalt, samt en side der mere detaljeret 
omtaler SED’s eget arbejde med verdensmålene: https://socialeentreprenorer.dk/fns-
verdensmaal/seds-arbejde-med-verdensmaalene/ 
 
SED´s Nyhedsbrev har en fast rubrik med nyt om FN´s verdensmål fra hele verden. Herudover 
informerer vi om verdensmålene via sociale medier og i forbindelse med vores arrangementer og 
oplæg, når der er mulighed for det. 
Endelig er verdensmål logoet inkluderet i designet på SED´s nye hjemmeside (maj 2019). 
 
SED har desuden stået for at facilitere indsamling af midler til genoptrykning af Steen 
Hildebrandts lille bog ”Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring”. Der blev genoptrykt 
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et oplag ca. 9.000 eksemplarer, og bøgerne er fordelt mellem de organisationer og personer som 
har bidraget til genoptrykningen (KPH, Teknologisk Institut, Ligeværd, Kooperationen, Code of 
Care, SED, Steen Hildebrandt, Carsten Fjordbak). Vi har efterhånden uddelt mere end 1000 
eksemplarer gratis til SED´s arrangementer, møder og andre aktiviteter.  
Fremadrettet uddeler SED også en ny opdateret udgave af publikationen, der har navnet Danmark 
og Verdensmålene – en ny dagsorden” (2019). 
 
Impact via henvendelser 
SED får hver uge henvendelser fra mange forskellige aktører interesserede i socialt iværksætteri og 
socialøkonomiske virksomheder. SED har i perioden besvaret ca. 150 henvendelser; mundtligt, via 
email, pr. telefon og gennem sociale medier. Det drejer sig f.eks. om:  

• Studerende der søger input til eller gerne vil interviewe os til deres opgave 
• Sociale iværksættere der søger hjælp og input til at udvikle deres ide og virksomhed 
• Socialøkonomiske virksomheder, der har specifikke spørgsmål om lovgivning, fundraising 

mm. 
• Forskere og undervisningsinstitutioner, der vil interviewe os eller få os til at udfylde 

spørgeskemaer. 
• Aktører fra Danmark som ønsker at samarbejde med os f.eks. om events 
• Aktører fra andre lande som gerne vil have os med som partnere i EU eller Norden 

projekter.  
 
 
Impact via digitale formidlings-platforme 
SED’s informations- og vidensdeling når ud til stadigt flere via vores forskellige formidlings-
platforme. 
 
På SED’s hjemmeside er aktiviteten stabil. Det månedlige antal brugere ligger i april 2020 på 1.400 
brugere. 
 
Facebook er begyndt at spille en stadig større rolle i SED’s vidensdeling og formidling. Pr. 26. maj 
2020 har siden over 2.750 følgere. Likes, reaktioner (kommentarer mv.) og antallet af mennesker 
der nås med opslagene er stadigt stigende.  
 
Når opslagene når flest, er det cirka 4000 mennesker, der nås med et enkelt opslag. Indtil videre er 
SED’s Facebook Impact er næsten udelukkende organisk genereret, dvs. at det indhold SED 
formidler ikke er betalt reklame-genereret, men udelukkende spredes dels via SED’s sideopslag og 
egne delinger, dels via brugernes egne delinger, reaktioner mv.  
 
SED´s formidling i tal: 
Hjemmeside: 1400 brugere om måneden 
Nyhedsbrev: 520 abonnenter 
Facebook: 2750 følgere 
Twitter: 268 følgere 
LinkedIn: 317 følgere 
YouTube: 32 abonnenter 
 
Impact via arrangementer og events 
Der har deltaget ca. 245 personer til SED´s 14 offentlige arrangementer i perioden (for uddybning 
se ovenfor). 
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Desuden har SED deltaget i en række arrangementer og bidraget med undervisning, oplæg mv. – 
for uddybning se omtale andetsteds i beretningen. 
 
Impact – respons fra samarbejdspartnere, medlemmer mv. 
SED arbejder løbende på at indhente udsagn og anbefalinger fra en række medlemmer, 
samarbejdspartnere mv. om hvad de mener foreningen står for, hvordan SED bidrager til feltet, og 
hvad de får ud af deres medlemskab/samarbejde med SED. Bidragene bliver brugt som citater i 
forbindelse med medlemskampagner, til brug for forskellige typer af fundraising, samt til PR på 
SED’s forskellige platforme. 
Vi har fået bidrag fra en bred vifte af aktører, og tilbagemeldingerne er meget positive, konstruktive 
og inspirerende ift. de forskellige typer af impact SED står for i feltet. 
Vi har samlet nogen af udsagnene på SED hjemmeside under punktet Hvad siger andre om SED: 
https://socialeentreprenorer.dk/om-sed/hvad-siger-andre-om-sed  
 
 
 
BERETNING PÅ FORENINGENS VEGNE 
Dato: 26.05.2020 
FORMAND PER BACH 
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SED-ÅRET I BILLEDER 

SED	er	til	partnermøde	i	Social	Entrepreneurship	Support	Network	of	the	Baltic	Sea	Region	i	
Gdansk	i	maj	2019. 
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Fra	arrangementet	”Unge	indfrier	Verdensmålene	på	24	timer	som	Fonden	for	Entreprenørskab,	
Dansk	Crowdfundingforening	og	SED	var	sammen	om	at	afvikle	ved	Folkemødet	på	Bornholm”	
juni	2019.	
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SED	på	studietur	med	30	studerende	og	deres	lærere	fra	VIA	UC	–	her	på	besøg	hos	Bistad	i	
Aarhus	i	september	2019.	
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	SED	holder	Stor	åben	workshop	for	sociale	iværksættere	i	New	Neighbour	bygningen	på	
Godsbanen	i	Aarhusdecember	2019.	
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SED	har	studiebesøg	af	studerende	fra	VIVES	UC	i	Belgien,	der	skulle	besøge	sociale	
iværksætterier	i	Danmark.	Her	ved	SED´s	kontor	på	Godsbanen	i	Aarhus	februar	2020. 
 


