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Generalforsamling i Foreningen 
Sociale Entreprenører i Danmark (SED) 

17. maj 2018 
 

Bestyrelsens beretning 
(Beretningsperiode 9. maj 2017 - 17. maj 2018) 

 
 
Det har været et travlt og begivenhedsrigt år for Sociale Entreprenører i Danmark (SED) siden maj 
2017, hvor vi afholdt seneste ordinære generalforsamling. 
 
Nedenfor gennemgås hovedpunkterne i forenings-året 2017-2018. 
 
ORGANISATORISK 
 
Kontor 
SED har siden september 2014 haft fast kontor på i MarselisborgCentret i Aarhus. I december 2016 
flyttede foreningskontoret fra bygning 4 til bygning 1A, hvor SED nu deler lokaler og 
kontorfaciliteter med den socialøkonomiske virksomhed RespektRum. 
Kontoret er bemandet næsten dagligt af SED´s ansatte og frivillige. 
 
MENNESKER BAG SED - ANSATTE, FRIVILLIGE ETC. 
 
SED´s kontor på MarselisborgCentret i Aarhus er bemandet de fleste af årets hverdage med en 
blanding af frivillige, fleksjobansatte medarbejdere, studie- og virksomheds-praktikanter. 
 
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. 
  
Ansatte 
Hanne Miriam Larsen har været ansat i fleksjob siden maj 2016 
Gitte Ladefoged har været ansat i fleksjob efter Aarhus Kommunes investeringsmodel (med 100% 
refusion) i perioden pr. 1. maj 2017-31. april 2018. 
Gitte Kirkeby har været ansat 54 timer i forbindelse med Norden projektet 
Per Bach er ansat 20 timer om måneden – primært finansieret via EU/Norden projekter. 
Jeanet Hindsbak har været i virksomhedspraktik i efteråret 2017 og har desuden været ansat i 
fleksjob i perioden 1. december 2017 - 30. april 2018.  
Camilla Sjölund har været ansat som projektmedhjælper 12 timer om måneden siden 1. Januar 
2018. 
 
Studie-praktikanter 
Camilla Sjölund har været praktikant i SED fra d. 31. juli – 30. november 2017. Hun studerer 
Kommunikation og Kultur på Syddansk Universitet. Camilla er efterfølgende fra 1. januar 2018 
blevet ansat som projektmedhjælper i 12 timer om måneden. 
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Virksomheds-praktikanter 
Som et led i SED’s ønske om at agere som en socialøkonomisk virksomhed og herunder bidrage til 
at skabe jobmuligheder til udsatte borgere, har vi fra efteråret 2016 indledt et samarbejde med den 
socialøkonomiske virksomhed RespektRum om virksomhedspraktik for fleksjobvisiterede.  
I denne forbindelse har SED i perioden haft to virksomhedspraktikanter Jeanet og Lone. 
Praktikanterne har bl.a. bidraget med forskellige typer af research, database-opbygning og grafisk 
arbejde. 
 
Frivillige 
Peter Borre har også i 2017 været en uvurderlig, frivillig hjælp i forhold til vores bogføring og 
fakturering.  
Jørgen Olesen har hjulpet med projektudvikling og holdt oplæg i forbindelse med vores projekt 
Bæredygtige flygtninge landsbyer/spekulationsfri bæredygtige bosætninger. 
Niels Andreasen har hjulpet med artikelskrivning og projektudvikling samt events i København. 
Lya Moestrup har stået for organiseringen af SED´s deltagelse på Folkemødet og hjulpet med at 
udvikle og organisere SED´s indtægtsgivende aktiviteter, bl.a. vores Fundraising-kursus. 
Jens Peter Jensen har hjulpet os med vejledning i forbindelse med vores Åbne Workshops for 
sociale iværksættere. 
 
Desuden har en række fagpersoner bidraget med oplæg og faglig sparring i forbindelse med SED´s 
arrangementer: Birgitte Brøbech, Steen Rudolph, Thomas Østergaard, Lone Christiansen, Michael 
Eis, Lasse Alfasten og Camilla Schwalbe. 
 
Tusinde tak til alle der har hjulpet os i året der er gået! Uden jeres indsats kunne vi ikke drive SED 
med det aktivitetsniveau vi har nu.  
 
ORGANISERING AF SED’S ARBEJDE 
 
SED’s arbejde er organiseret omkring Bestyrelsen, SED´s kontor i Aarhus og SED´s Working 
Board. 
Bestyrelsen: Her ligger det almindelige bestyrelsesarbejde, administration af foreningen, 
økonomien, juridiske forhold mm.  
Kontoret 
SED´s kontor på MarselisborgCentret i Aarhus er bemandet de fleste af årets hverdage med en 
blanding af frivillige, fleksjobansatte medarbejdere, studie- og virksomheds-praktikanter. 
Her foregår det meste af det daglige arbejde med at drive foreningen. Indsamling og skrivning af 
nyheder, planlægning og markedsføring af arrangementer, kommunikation med interessenter, 
partnere og medlemmer, vejledning af sociale iværksættere, møder med samarbejdspartnere mm. 
Working Board: Working-Boardet består af forskellige grupper, der varetager forskellige 
opgaver f.eks. en Nyhedsgruppe, en Organisationsgruppe, en Arrangementsgruppe, en 
International gruppe mm. Alle med en kontaktperson og alt er synligt på hjemmesiden, så 
interesserede medlemmer nemt kan komme i kontakt og evt. tilslutte sig grupperne. 
 
Medlemmer 
Pr. 1. maj 2018 har SED ca. 120 betalende medlemmer. 
Foreningen tilbyder forskellige typer af medlemskaber til enkeltpersoner og virksomheder. Antallet 
af virksomhedsmedlemskaber, der primært tæller socialøkonomiske virksomheder, er stigende, og 
SED har nu ca. 45 virksomhedsmedlemsskaber. 
SED’s medlemsskare omfatter nu også enkelte udenlandske medlemmer og enkelte kommuner. 
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Arbejdsdage 
SED havde 16. februar 2018 arbejdsdag for frivillige og medarbejdere i foreningen. På dagsordenen 
var bl.a. den generelle strategiske udvikling af foreningen, medlemskaber, samt udvikling af 
nuværende og fremtidige konkrete projekter. 
 
Ansøgninger og bevillinger 
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 2017 blev der igen givet bevilling fra Kulturstyrelsen, 48.904,38 kr. til 
drift og 981,99 kr. til projektstøtte (informationsarbejde). 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 2018. 
 
SED er i perioden kommet med i et par Norden- og EU-projekter, som er omtalt under ”Deltagelse 
i projekter”. 
 
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 
 
Arrangementer 
SED har i perioden afholdt 25 arrangementer, som omfatter lokale netværksmøder i tre regioner 
(Aarhus, København og Fyn), studieture, temamøder og workshops. Herudover har 3 Åbne 
Workshops været opslået, men er blevet aflyst pga. manglende deltagelse. 
Den samlede liste kan ses i oversigten nedenfor under ”SED’s egne arrangementer” (man kan 
desuden finde en samlet liste med referater af alle afholdte SED arrangementer her: www.sociale-
entreprenører.dk/afholdte-arrangementer.html) 
Temamøderne har omhandlet emner som branding, fundraising, samarbejde med Aarhus 
Kommune m.v. Flere af temamøderne har været afholdt med samarbejdspartnere som 
medarrangører. Fra marts 2017 har SED indledt et nærmere samarbejde med KPH om i fællesskab 
at holde Netværksmøder og Temamøder i KPH´s lokaler på Enghavevej 80 i København. 
 
SED har i perioden udviklet to nye arrangements-typer: 
I efteråret 2017 blev der afholdt en række ’Wise Up-Events’ i København om FN’s verdensmål i 
samarbejde med KPH. 
I foråret 2018 har SED opstartet en foredragsrække ’Sociale Iværksætter-eventyr’ hvor der 
foreløbig er blevet afholdt to arrangementer i samarbejde med VIA University College i Aarhus. 
 
I forhold til de lokale netværksmøder for socialøkonomiske virksomheder, har vi fortsat aftalt med 
netværket i Vejle og i Nordjylland, at deres møder annonceres på SED´s hjemmeside. Herudover er 
vi også begyndt at annoncere for lokale netværksmøder i Roskilde, Esbjerg og Odense. Pt. 
annoncerer vi for lokale netværksmøder i Aarhus, København, Roskilde, Odense, Nordjylland, 
Vejle og Esbjerg. Vi håber at kunne udvide samarbejdet yderligere med de lokale netværksgrupper i 
2018. 
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SED har deltaget i en række konferencer, møder mv. som andre har arrangeret. De er nævnt i 
oversigten nedenfor under punktet ”Deltagelse i andres arrangementer”. 
 
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 4 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.  
 
Vi oplever generel god tilslutning til arrangementerne. Der har deltaget i alt ca. 400 personer til 
SED´s arrangementer i perioden. 
 
#Social Enterprise Day 2017 
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. 
Social Enterprise UK har bl.a. mobiliseret lande gennem British Coucil´s netværk. Ud over masser 
af socialøkonomiske virksomheder i England har også virksomheder i USA, Indien, Skotland, 
Nordirland, Philippinerne, Vietnam, Malaysia og muligvis flere deltaget ved at poste på de sociale 
medier. 
Dermed er kredsen af lande der bakker op om Social Enterprise Day blevet betragteligt større i 
2017 med deltagelse af 23 lande fra SED´s netværk og yderlige 5-10 lande fra Social Enterprise 
UK´s netværk. 
SED besøgte på dagen en række virksomheder og lavede videointerviews som blev udsendt live på 
Facebook. I Danmark deltog 37 virksomheder i den digitale kampagne, derudover afholdt 6 
organisationer/kommuner aktiviteter på dagen. 
Læs mere om Social Enterprise Day 2017 her: http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/social-
enterprise-day-2017.html  
 
SED er også i 2018 med til at organisere den internationale Social Enterprise Day der i år falder d. 
15. november. Man kan læse mere om Social Enterprise Day 2018 her http://xn--sociale-
entreprenrer-rcc.dk/social-enterprise-day-2018-international.html 
 
 
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 også. 
Her udover afvikler SED Temamøder i Aarhus, København og Odense i samarbejde med en række 



5	
	

fagpersoner i SED’s netværk, der kan give adgang til kompetencer og nye kontakter for sociale 
iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. 
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 arbejder på at videreudvikle på format og indhold i de åbne workshops. Som eksempel på en 
afsøgning af de muligheder der ligger for videreudvikling af workshop-konceptet afholdt SED en 
’udvidet’ åben workshop 12. december 2017 i Aarhus i samarbejde med Kooperationen. 15 
projekter/socialøkonomiske virksomheder og 7 vejledere deltog i workshoppen, der var et positivt 
eksempel på et kompetenceløftende og netværksskabende arrangement hvor en bred vifte af 
projekt-typer og mange forskellige fagfolk kom i spil. Læs mere om workshoppen:  http://xn--
sociale-entreprenrer-rcc.dk/aaben-workshop-for-sociale-ivaerksaettere-12-12-2017.html) 
Arrangementet bliver højst sandsynligt gentaget i slutningen af 2018 i Aarhus og muligvis også i 
København. 

 

Projektudvikling, Aakjærhus 
Ejendommen Aakjærhus i omegnen af Odder rummer 6 udlejede lejemål/lejligheder, og en del 
uudnyttet plads, der er godkendt til indretning af yderligere lejemål.  
SED har bidraget – med sparring og hjælp til fundraising- til den igangværende proces, der skal 
drive ejendommen som en socialøkonomisk virksomhed.  
 
 
DELTAGELSE I PROJEKTER 
 
EU og Norden projekter  
Sociale Entreprenører i Danmark har i perioden deltaget i tre internationale projekter:  
 
1. SEED Money projektet ”BSR youth social entrepreneurship development” (marts 2016-juni 
2017) sammen med organisationer fra Polen, Estland, Letland og Litauen. 
Indtil videre har projektet resulteret i rapporten “BSR youth social entrepreneurship development 
BYSED” Læs rapporten her http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/assets/files/BYSED-state-of-
the-art-report-2017.pdf  
Som del af projektet er der udfærdiget en ansøgning til et større ERASMUS+ projekt omkring unge 
og socialt iværksætteri, som SED også deltager i. Vi forventer svar på ansøgningen inden 
sommeren 2018. 
Læs mere om SEED Money projektet her: http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/sed-med-i-eu-
seed-money-projekt.html 
 
2. Norden projekt ”Social entrepreneurship development in the Baltic Sea region” (september 
2017-august 2018) sammen med organisationer i Letland, Polen og Rusland. 
Projektet skal bl.a. udvikle undervisningsmateriale til sociale iværksættere (er omtalt under 
”Materialer som SED har bidraget til”). 
Der skal også organiseres to studieture, hvor repræsentanter fra socialøkonomiske virksomheder 
og universiteter besøger best practice eksempler i Danmark og Rusland (Kaliningrad). 
 
3. Erasmus+ project ”Improvement of the social entrepreneurship networking and educational 
possibilities in the Baltic Sea region”. 
Projektet kører fra december 2017- maj 2020 og skal primært styrke netværket mellem 
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støtteorganisationer for sociale iværksættere i Østersø Regionen og vedligeholde  Social 
Entrepreneurship Support Network of the Baltic Sea Regions hjemmeside 
www.socialeenterprisebsr.net 
 
Herudover er der foreløbig søgt om:  
Som nævnt ovenfor har vi i forbindelse med vores deltagelse i BYSED projektet søgt om et større 
ERASMUS+ projekt omkring unge og socialt iværksætteri, sammen med organisationer fra bl.a. 
Letland og Polen. Vi forventer svar på ansøgningen inden sommeren 2018. 
 
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. 
 
 
SED’S EGNE PROJEKTER 
 
Mikro Iværksætter Platform projektet 
SED har siden 2016 arbejdet på at udvikle et koncept omkring et Mikro Iværksætter Platform 
projekt, der udvikles i samarbejde med den socialøkonomiske forening RespektRum. 
Det primære mål for iværksætterplatformen er i videst mulige omfang at servicere mikro-
iværksætteren med værktøjer og hjælp til at forenkle vejen til jobstart. Tilbuddet er åbent for alle 
og henvender sig både til den ledige og den aktivitetsparate såvel som mikro-iværksætteren, der 
allerede er i beskæftigelse. 
I perioden har der været holdt møder med forskellige aktører, som kunne have interesse i 
projektet. Kontaktperson for projektet er Jørgen Olesen email: jorgen@socialeentreprenorer.dk 
 
SØV statusrapport og konference 

SED ønsker at udgive en statusrapport over den socialøkonomiske sektor i Danmark med henblik 
på at kortlægge sektorens impact og udviklingsmuligheder. Rapporten vil bl.a. undersøge antallet 
af socialøkonomiske iværksættere, geografi, brancher, omsætning, antal ansatte, økonomisk 
bæredygtighed, uddannelsesmuligheder mv. Den statistiske kortlægning vil blive perspektiveret via 
artikler fra iværksættere, fagfolk og organisationer. Projektet omfatter både en trykt og digital 
rapport, samt en hjemmeside der formidler den indsamlede viden. Rapporten præsenteres ved en 
konference med workshops og debat omkring mulige indsatsområder. Det er hensigten 
fremadrettet at udgive årligt for at kunne følge en progression i feltet.  
SED vil tage afsæt i et bredt samarbejde med feltet ift. tilblivelsen og formidlingen af rapporten. 
Projektet vil bidrage med ny viden som kan anvendes konkret af kommuner, politikere, 
uddannelsesinstitutioner mm. og skabe et fælles vidensgrundlag der kan udvikle, samle og løfte 
socialøkonomien i Danmark. 

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 
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. 
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Spekulationsfri Boligprojekt 
SED deltager i udviklingen af et projekt omkring Spekulationsfri boliger. 
Projektet sigter mod gennem en socialøkonomisk fondskonstruktion at udbygge en boligmasse af 
spekulationsfri boliger og dermed sikre flere billigere boliger til alle der har behov for det. 
Projektet er omtalt i denne artikel i Information: Tre små projekter viser vejen for et bæredygtigt 
og langtidsholdbart samfund (Information 16. maj 2018) 
https://www.information.dk/indland/2018/05/grobund-forandring 
 
 
INFORMATION OG FORMIDLING 
 
Hjemmeside, Nyhedsbrev, Facebook mv. 
SED har haft en betydelig nyhedsformidling i perioden, specielt på sociale medier er indsatsen 
løbende vokset. 
SED´s hjemmeside har nu næsten 2300 undersider, som bl.a. inkluderer en liste over ca. 330 
danske socialøkonomiske virksomheder i Danmark (den største offentligt tilgængelige liste i 
Danmark), en link-liste med omkring 400 links til aktører i feltet nationalt og internationalt, og en 
konference- og møde-liste med events fra hele verden. Vi har i årets løb udvidet med en liste over 
kommunale strategier for socialøkonomiske virksomheder. 
På SED´s arrangement-side annoncerer vi ud over vores egne arrangementer også andre 
arrangørers lokale netværksmøder for sociale iværksættere . Vi har føjet flere til i 2017 og 
annoncerer nu lokale netværksmøder i Aarhus, København, Roskilde, Odense, Nordjylland, Vejle 
og Esbjerg. Vi håber at kunne udvide samarbejdet yderligere med de lokale netværksgrupper i 
2018. 
SED´s Nyhedsbrev er udsendt via emails hver måned i hele perioden (undtagen juli). Siden maj 
sidste år er der produceret ca. 350 små og store nyhedsartikler til Nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet har 
ca. 1400 abonnenter. 
Nyhedsbrevet udvikles løbende. Vi forsøger bl.a. at gøre det mere brugervenligt, tilføjer flere fotos 
og har også tilføjet afsnit om FN´s Verdensmål.  
Facebooksiden, hvor der postes nyheder dagligt, har nu over 2200 likes. Facebooksiden oplever en 
stadig større interesse for opslag der deles, og SED bruger nu i stadig højere grad også 
Facebooksiden til at annoncere og omtale foreningens arrangementer og aktiviteter. 
Siden juni 2017 er vi begyndt at bruge Facebook Live til at lave videodokumentation af 
arrangementer og events.  
SED har i november 2017 oprettet en Twitter-side og en profil på LinkedIn. Her poster vi også 
relevant nyt fra feltet. 
Vi har også oprettet en YouTube-kanal til SED, hvor vi bl.a. samler de portrætter af danske 
socialøkonomiske virksomheder. Foreløbig har vi siden august produceret tre socialøkonomiske 
portrætter. På YouTube-kanalen kn også ses videoer fra flere af de arrangementer SED har holdt 
efter oktober 2017, ligesom vi forsøger at samle relevante videoer om socialøkonomiske 
virksomheder, socialt entreprenørskab mm. i spillelister på YouTubesiden.  
 
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/featured?view_as=subscriber 
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Artikler og omtaler 
 
SED har været omtalt flere gange i medierne det seneste år tid og har også udgivet en del 
debatindlæg og artikler. 
Som noget nyt er vi siden starten af marts 2018 hver uge leveret materiale til udenlandske nyheder 
om det socialøkonomiske felt til Altinget: civilsamfunds ugentlige ”Civilt Overblik”. 
Nedenfor er en oversigt over artikler med indlæg fra eller omtale af SED i perioden: 
 
Civile aktører: Rigide skatteregler spænder ben for frivillige byttebørser 
Artikel på Altinget: civilsamfund d. 16. august 2017 
http://www.altinget.dk/artikel/civile-aktoerer-rigide-skatteregler-spaender-ben-for-frivillige-
bytteboerser  
 
Entreprenørformand: Ny engelsk model bør være en øjenåbner 
Artikel på Altinget: civilsamfund d. 5.  september 2017 
http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/entreprenoerformand-ny-engelsk-model-boer-vaere-
en-oejenaabner  
 
Bæredygtige iværksættere tynget af ledelsesansvar 
Artikel i økonomisk Ugebrev d. 6. september 2017 
https://ugebrev.dk/ledelse/ledelse-erhvervsfilosofi/baeredygtige-ivaerksaettere-tynget-
ledelsesansvar/  
 
Sociale entreprenører ærgrer sig over regeringens erhvervsudspil 
Artikel på Altinget: civilsamfund d. 7. september 2017 
http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/sociale-entreprenoerer-aergrer-sig-over-regeringens-
erhvervsudspil  
 
Bæredygtige iværksættere frygter for at fejle som ledere 
Artikel på csr.dk d. 14. september 2017 
http://csr.dk/b%C3%A6redygtige-iv%C3%A6rks%C3%A6ttere-frygter-fejle-som-ledere#.WbvmU-
MRiE0.linkedin  
 
Blomster skaber jobs til flygtninge- og indvandrerkvinder 
Artikel i NetAvisen d. 11. oktober 2017 
http://navisen.dk/blog/blomster-skaber-jobs-til-flygtninge-og-indvandrerkvinder/  
 
It’s Social Enterprise Day 2017: #WhoKnew 
Artikel i Pioneers Post d. 16. november 2017 
https://www.pioneerspost.com/news-views/20171116/it-s-social-enterprise-day-2017-whoknew  
 
Kan man tjene penge på at redde verden?  
Indlæg i Berlingske Business af Marie Louise Arnfast på baggrund af bl.a. Sociale Entreprenører i 
Danmarks arrangement om FN’s Verdensmål 8.11. 2017 
https://www.business.dk/debat/kan-man-tjene-penge-paa-at-redde-verden  
 
Letland overhaler Danmark indenom på socialøkonomi 
Artikel på Altinget: civilsamfund d. 23. november 2017 
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https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/letland-overhaler-danmark-indenom-paa-
socialoekonomi  
 
Nyt debatpanel: Er socialøkonomiske virksomheder konkurrenceforvridende? 
Artikel på Altinget: civilsamfund d. 7. december 2017 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/nyt-debatpanel-socialoekonomiske-virksomheder-
og-konkurrenceforvridende  
 
Professor: Socialøkonomiske virksomheder udkonkurrer ingen 
Artikel på Altinget: civilsamfund d. 12. december 2017 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/professor-socialoekonomiske-virksomheder-
udkonkurrer-ingen  
 
Sociale Entreprenører: Forvridning af konkurrence afhænger af perspektiv 
Artikel på Altinget: civilsamfund d. 14. december 2017 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/sociale-entreprenoerer-konkurrenceforvridning-
afhaenger-af-perspektiv  
 
V-lederes omgang med fonde og andre affærer fra et frostsprængt civilsamfund 
Civilt overblik på Altinget: civilsamfund d. 5. marts 2018 
(Omtale af samarbejde mellem SED og Altinget: civilsamfund ift. at Altinget ”… regelmæssigt kan 
vi give et par hurtige glimt fra det globale sociale erhvervsliv”.) 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/v-lederes-omgang-med-fonde-og-andre-affaerer-
fra-et-frostspraengt-civilsamfund  
 
Ministerens markante melding om frivillighed og andre civile fortællinger fra Danmark og 
nærområderne 
Civilt overblik på Altinget: civilsamfund d. 12. marts 2018 
(Omtale af samarbejde mellem SED og Altinget: civilsamfund) 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/ministerens-markante-melding-om-frivillighed-og-
andre-fortaellinger-fra-det-civile-danmark#.WqZib86eRUU.facebook  
 
Hvad koster en statsminister? og syv andre spørgsmål fra det civile Danmark 
Civilt overblik på Altinget: civilsamfund d. 19. marts 2018 
(Omtale af samarbejde mellem SED og Altinget: civilsamfund)  
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/hvad-koster-en-statsminister-og-syv-andre-
spoergsmaal-fra-det-civile-danmark  
 
Civilt overblik: Bogorme, sociologkvoter og et fondsbedrageri i millionklassen 
Civilt overblik på Altinget: civilsamfund d. 3. april 2018 
(Omtale af samarbejde mellem SED og Altinget: civilsamfund) 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/civilt-overblik-bogorme-sociologkvoter-og-et-
fondsbedrageri-i-millionklassen  
 
Den humanitære magtfaktor og andet godt fra ugen, hvor Kasper blev den nye Mette, og Maria 
afløste Ella 
Civilt overblik på Altinget: civilsamfund d. 9. april 2018 
(Omtale af samarbejde mellem SED og Altinget: civilsamfund) 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/den-humanitaere-magtfaktor-og-andet-godt-fra-
ugen-hvor-kasper-blev-den-nye-mette-og-maria-afloeste-ella#  
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Civilt overblik: Hvad har borgerinddragelse og campingvogne med hinanden at gøre? 
Civilt overblik på Altinget: civilsamfund d. 16. april 2018 
(Omtale af samarbejde mellem SED og Altinget: civilsamfund) 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/civilt-overblik-hvad-har-borgerinddragelse-og-
campingvogne-med-hinanden-at-goere#.WtRFco5biXk.facebook  
 
Civilt overblik: Fordelene, der forduftede, en tabernation og et demokratisk pift 
Civilt overblik på Altinget: civilsamfund d. 23. april 2018 
(Omtale af samarbejde mellem SED og Altinget: civilsamfund) 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/civilt-overblik-fordelene-der-forduftede-en-
tabernation-og-et-demokratisk-pift#  
 
Civilt overblik: ”Vi skifter medarbejdere hyppigere ud, end vi ønsker. Det er ikke nogen 
hemmelighed” 
Civilt overblik på Altinget: civilsamfund d. 30. april 2018 
(Omtale af samarbejde mellem SED og Altinget: civilsamfund) 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/civilt-overblik-vi-skifter-medarbejdere-hyppigere-
ud-end-vi-oensker-det-er-ikke-nogen-hemmelighed  
 
Nyt fra den gamle foreningshave: Generalen sagde op, og en forening har sagt stop 
Civilt overblik på Altinget: civilsamfund d. 7. maj 2018 
(Omtale af samarbejde mellem SED og Altinget: civilsamfund) 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/nyt-fra-den-gamle-foreningshave-generalen-sagde-
op-og-en-forening-har-sagt-stop#.WvAD5uzYtBo.facebook 
 
Civilt overblik: Køkkenkunst for millioner og andre civile forkælelser 
Civilt overblik på Altinget: civilsamfund d. 14. maj 2018 
(Omtale af samarbejde mellem SED og Altinget: civilsamfund) 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/civilt-overblik-koekkenkunst-for-millioner-og-
andre-civile-forkaelelser  
 
Socialøkonomiske virksomheder: Det gode liv fordrer at alle er med 
Artikel i LØS bladet (side 29) maj 2018 
https://issuu.com/okosamfund/docs/oekosamfund__83_foraar_2018 
 
Tre små projekter viser vejen for et bæredygtigt og langtidsholdbart samfund 
Artikel i Information d. 16. maj 2018 SED er omtalt i forbindelse med det Spekulationsfri 
Boligprojekt, som SED deltager i.  
https://www.information.dk/indland/2018/05/grobund-forandring 
 
 
Foredrag oplæg mv. 
 
I perioden har SED bl.a. holdt følgende oplæg: 
 
Torsdag d. 8. juni 2017 
Oplæg for Coompanion Gotland i forbindelse med deres studietursbesøg hos Settlementet i 
København. 
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Onsdag d. 9. maj kl. 15.00-17.00 
Oplæg ved undervisningsforløb på VIA University Herning. 
 
Fredag d. 11. maj 2018 kl. 10.00-11.30 
Bæredygtig økonomi i fremtidens bosætninger – oplæg ved Det Fælles Bedste i Vejle. 
 
 
Materialer hvor SED har bidraget 
 
BYSED rapport juni 2017 
I forbindelse med BYSED-projektet har SED bidraget til en ca. 100 siders rapport der afdækker 
status for indsatser, uddannelse og muligheder i forhold til unge og socialt iværksætteri i Danmark, 
Estland, Letland, Litauen og Polen. 
Rapporten kan læses her: http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/assets/files/BYSED-state-of-the-
art-report-2017.pdf  
 
Educational module 
SED har i forbindelse med et Norden-projekt sammen med Polen, Letland og Rusland bidraget til 
et online undervisningsmodul for sociale iværksættere.  
Modulet bliver tilgængeligt på engelsk, polsk, russisk og lettisk via Social Entrepreneurship 
Support Network of the Baltic Sea Regions hjemmeside www.socialeenterprisebsr.net i august 
2018. 
 
 
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 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. 
 
Andre samarbejder 
 
VIA 
Vi har bl.a. samarbejdet med VIA UC om ”Sociale iværksætter eventyr”-arrangementerne og om 
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undervisningsforløbet ”Creating Valuebased businesses”. VIA har desuden hjulpet med faglig 
sparring i forbindelse med SED´s Åbne Workshops for sociale iværksættere. 
 
Fonden for Entreprenørskab (FFE) 
SED har 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. 
 
KPH 
Vi har samarbejdet om forskellige events i KPH´s lokaler bl.a. netværksmøder, temamøder og 
WiseUp events om FN´s verdensmål. 
 
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. 
 
Foreningsfællesskabet Ligeværd 
Vi har bl.a. samarbejdet i forbindelse med events på Folkemødet på Bornholm. 
 
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 og Netværket i Odense om 
arrangementer vedrørende fundraising og crowdfunding. 
 
Den socialøkonomiske forening RespektRum 
Vi har i perioden indledt et samarbejde med RespektRum om lokaler, faciliteter og praktikaftaler. 
 
Altinget 
Siden starten af marts 2018 har SED hver uge leveret materiale til udenlandske nyheder om det 
socialøkonomiske felt til Altinget: civilsamfunds ugentlige ”Civilt Overblik”. 
 
Facilitering af samarbejder. 
SED har i de seneste 3 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 fire gange i 2015, 2016 og 2017 og der er fastsat endnu et Netværksmøde i 
oktober 2018.  
Formålet med processen og møderne er at etablere en god dialog, som fremadrettet kan bidrage til 
at skabe mere forståelse imellem de involverede parter, om hvordan man i fællesskab kan løfte det 
socialøkonomiske område i kommunen til gavn for alle. 
I forbindelse med samarbejdet har SED bl.a. deltaget i møde med den tidligere Thomas Medom’s 
Rådmandsgruppen for Beskæftigelse og Sociale forhold og har i den anledning bl.a. foreslået 
kommunen at oprette et samskabelsesforum med repræsentanter fra kommunens egne embedsfolk 
og socialøkonomiske virksomhedsledere, hvor problematikker og muligheder i forhold til 
samarbejdet kan drøftes og udvikles.  
På grund af Kommunalvalget i november, skal processen genstartes med den nye Rådmand på 
området Kristian Würtz (S). Han deltager i Netværksmødet med Aarhus Kommune mødet i 
oktober 2018. 
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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 i 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. 
 
 
World Summit Award 2017 
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 blandt de 40 vindere ud af 800 
digitale innovationer fra 180 lande. 
Da WSA konferencen, hvor vinderne hyldes, blev afholdt i Wien vandt M-PAYG desuden pitchen i 
kategorien ENVIRONMENT & GREEN ENERGY.  
M-PAYG beskriver deltagelsen i WSA således:  
1. Det er et unikt fællesskab med start-up entrepreneurer fra hele verden  
2. Der er nogle spændende events og match-making muligheder for at mødes med corporates  
3. Der er en masse sjove sociale events til at ryste folk sammen  
4. Vi fik en del henvendelser efter vi modtog prisen, så vi håber på den baggrund at kunne lave 
nogle nye partnerskaber  
5. Vi mødte også en række start-ups, der kunne være relevante at samarbejde med i Afrika 
 
SED skal igen i 2018 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 
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FN´s Verdensmål 
SED vil gerne øge arbejdet omkring FN´s Verdensmål, og udbrede vigtigheden af at hjælpe med at 
indfri målene til socialøkonomiske virksomheder. 
I perioden har SED afholdt 4 arrangementer om FN´s verdensmål i København, og desuden 
samarbejdet med konsulentvirksomheden Stonemark om at udvikle et lille forløb for 
socialøkonomiske virksomheder ift. hvordan socialøkonomiske virksomheder kan arbejde konkret 
med verdensmålene og dokumentere deres indsats. Vi forestiller os at forløbet skal være på 3 
moduler over 3 uger, og vi håber at kunne udbyde forløbet i løbet af efteråret 2018, i første omgang 
i København. 
Vi har i øvrigt holdt møder med FN Forbundet med henblik på at lave arrangementer om 
verdensmålene i Jylland og evt. andre steder i Danmark. 
Under afsnittet ”SED´s Impact” er der omtalt, hvilke verdensmål SED konkret arbejder med. 
 
 
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. 
 
Socialøkonomisk P-Ordning.  
SED har det seneste halvandet års tid sammen med MarselisborgCentret arbejdet på at udvikle et 
koncept for en socialøkonomisk parkeringsordning for MarselisborgCentrets område. Arbejdet er 
fortsat under udvikling. 
 
Mikro Iværksætter Platform 
(projektet er omtalt under ”Deltagelse i projekter”) 
I forbindelse med arbejdet haft møder med relevante samarbejdspartnere. 
SED vil i den udstrækning, der er ressourcer til det udvide dette nye arbejdsområde i 2018. 
 
Spekulationsfri Boligprojekt 
SED deltager i udviklingen af et projekt omkring Spekulationsfri boliger. 
Projektet sigter mod gennem en socialøkonomisk fondskonstruktion at udbygge en boligmasse af 
spekulationsfri boliger og dermed sikre flere billigere boliger til alle der har behov for det. 
Projektet er omtalt denne artikel i Information: 
https://www.information.dk/indland/2018/05/tre-smaa-projekter-viser-vejen-baeredygtigt-
langtidsholdbart-samfund 

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. 
 
 
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 
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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. 
 
Verdensmål 
Ift. impact opfatter SED FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som et naturligt sigtepunkt 
for foreningens arbejde. 
SED´s arbejder indirekte med flere verdensmål. Men specifikt arbejder vi med: 

• Verdensmål nr. 4 (Kvalitetsuddannelse) og herunder delmål 7 (som handler om at alle 
studerende (SED´s indsats har ingen aldersgrænse) får de kompetencer, de behøver – for at 
støtte op om en bæredygtig udvikling). 

• Verdensmål nr. 8 (Anstændige jobs) herunder delmålene 3-9. 
• Verdensmål nr. 10 (Mindre ulighed) herunder delmål 2. 
• Verdensmål nr. 11. (Bæredygtige byer og lokalsamfund) herunder delmål 1. 
• Verdensmål nr. 12. Om (Ansvarligt forbrug) herunder delmål 2, 3, 5, 7 og 8 
• Verdensmål nr. 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) herunder delmål 6 og 10b 
• Verdensmål nr. 17 (Partnerskaber for handling) 

 
I forbindelse med SED´s arbejde med FN’s Verdensmål har SED i perioden afholdt 4 
arrangementer i København om verdensmålene med ca. 100 deltagere.  
Samtidig har vi i perioden udvidet SED´s Nyhedsbrev med en fast rubrik med nyt om FN´s 
verdensmål fra hele verden. Herudover informerer vi om verdensmålene i forbindelse med vores 
arrangementer og oplæg når der er mulighed for det. 
 
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. 100 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 andre som gerne vil have os med som partnere i EU eller Norden projekter.  

 
Impact via formidlings-platforme 
SED’s informations- og vidensdeling når ud til stadigt flere via vores forskellige formidlings-
platforme. 
 
På SED’s hjemmeside er aktiviteten stabil. Måneds-statistikken for de sidste 30 dage op til 
generalforsamlingen i maj 2018 viser 1.500 brugere og 2.000 sessioner. 
 
Facebook er begyndt at spille en stadig større rolle i SED’s vidensdeling og formidling. Pr. 17. maj 
2018 har siden over 2200 ’synes godt om’/’følgere’. Antallet af følgere, likes, reaktioner 
(kommentarer mv.) og antallet af mennesker der nås med opslagene er stadigt stigende.  
Statistikken for de seneste 7 dage op til generalfor ser ud som følger: 
Rækkevide for opslag/nåede antal personer: 3444 
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Interaktion med opslag: 676 
Samlet antal videovisninger: 2090 
Nye følgere: 17  
 
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 har kun en enkelt gang brugt 
penge på at booste opslag i forbindelse med Norden projektet ”Social entrepreneurship 
development in the Baltic Sea region”. SED søger i stedet at inddrage brugerne som aktive 
formidlere. 
 
SED´s Twitterside følges af 142 
SED LinkedIn side følges af 50 
SED YouTubekanal har 13 abonnenter 
Twitter, LinkedIn og YouTube er oprettet inden for det seneste halve år, og da de ikke er 
markedsført særlig meget, er der heller ikke så mange følgere/abonnenter endnu. Men antallene 
bevæger sig stille og roligt opad. 
 
Impact via arrangementer og events 
Der har deltaget ca. 400 personer til SED´s arrangementer i perioden. Desuden medvirkede 37 
virksomheder på #SocialEnterpriseDay. 
 
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. 
 
EKSEMPLER PÅ CITATER 2017 OM SED’S IMPACT 
 
”SED er en kærkommen koordinerende samarbejdspartner i feltet socialøkonomi. Medarbejderne 
er kompetente og imødekommende og organiserer relevante informationsmøder også med det 
offentlige.” 
Anne Marie Bosley, Leder af Gallo Huset og Gallo Gartneriet. 
 
”Det er især vigtigt at være en del af SED da Socialt Entreprenørskab i Danmark ikke er 
tilnærmelsesvis lige så udbredt og anerkendt et redskab til sociale problemstillinger, som det er i 
mange andre lande. Her er SED en særdeles god fortaler for alle aspekter af socialt 
entreprenørskab. Herudover medvirker organisationen også til at skabe netværk mellem 
interessenterne inden for feltet.” 
Marie-Louise Köhl Harritsø, Director Northern Europe, Reach For Change 
 
”SED er en meget vigtig aktør inden for socialt entreprenørskab og socialøkonomi som formidler 
samarbejde mellem de mange forskellige aktører inden for feltet” 
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Esben Hulgård, Lektor, koordinator for forskningsprogram om socialt 
entreprenørskab, VIA UC 
 
”SED var mit faste holdepunkt da jeg sprang ud som social iværksætter. Jeg har deltaget i flere 
arrangementer, som alle har givet mig ny gejst fra et utal af sociale ildsjæle og viden, der kunne 
hjælpe mig videre.” 
Lotte Stærmose, leder af UPdesign 
 
”Det er vigtigt at alle socialøkonomiske virksomheder samt virksomheder og organisationer med 
interesse for socialøkonomi deler viden og erfaringer samt inspiration med hinanden – og følger 
med i hvad der sker på området, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Det hjælper SED med 
via sine velresearchede nyhedsbreve og sine mange møder mv. rundt om i Danmark. Det hjælper 
arbejdet i Den Sociale Kapitalfond og det vil vi gerne støtte op omkring. Derfor er vi 
medlemmer.” 
Lars Jannick Johansen, managing partner i  Den Sociale Kapitalfond Invest 

 
”SED er en vigtig aktør i hele debatten om Socialøkonomi. Det er vigtigt for alle os der kæmper 
for at få hverdagen til at hænge sammen, at der er nogen der samler trådene og deler viden og 
information med os. SED er et supergodt forum for netværksdannelse for SØV'ere.” 
Lene Kiel Jensen, daglig leder BISTAD 
 
” Vi har været medlem i et år og har på denne relativt korte tid allerede haft stor glæde af 
medlemskabet. Vi ser i dag SED som et væsentligt aktiv i vores fremtidige udvikling.” 
Poul Roed Kristensen, pva. Fair Trade Gruppen/ U-landsforeningen Svalerne og Fair 
Trade Butik Bazaren, Aarhus. 
 
”Som kommunalt ansat konsulent på det socialøkonomiske område er det vigtigt at følge med i 
udviklingen på SØV området, både nationalt og internationalt. SED formidler værdifuld viden 
om emnet og tilbyder relevante workshops og arrangementer som jeg med interesse deltager i.” 
Peter Mortensen  
Konsulent, socialøkonomiske virksomheder, Jammerbugt Kommune 
 
”SE bidrager med inspirerende netværksmuligheder landet over, samt det bedste nyhedsbrev i 
branchen, med indsigtsfuld formidling af nationalt og internationalt stof om socialøkonomi” 
Trine Uldall, tidligere partner i Media-now I/S og Køb-socialt.dk 
 
”SED giver mulighed for erfaringsudveksling og inspiration med andre socialøkonomiske 
virksomheder.” 
 Helle Haugaard, stifter af Tiny Gardens 
 
”Vi kan anbefale SED som en samarbejdspart der altid er parat til at udveksle erfaringer og ideer 
på en uselvisk måde. SED har derudover bidraget til at vores projekt Rummelig imidt er klædt 
godt på til det socialøkonomiske felt som er et af vores arbejdsområder.” 
Søren Larsen, Faglig projektleder, LO-Aarhus, projekt Rummelig imidt  
 

“Social innovation centre has approached Social Entrepreneurs in Denmark in 2013, while 
planning Erasmus+ Strategic partnership project. SED has proven as very reliable and 
competent organisation with very high level of responsibility. While visiting SED, the 
organisation has provided professional hosting and shared valuable competencies of 
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social entrepreneurship. Organisation is of very high level of international awareness, willing to 
promote and build social entrepreneurship at regional and international level. Currently, both 
organisations have successfully completed Erasmus+ project Social entrepreneurship around the 
Baltic Sea region, resulted in the regional social entrepreneurship 
platform www.socialenterprisebsr.net. Due to high competence and high level of responsibility, 
SED has been invited to be a future partner in European projects.” 
Renāte Lukjanska, Sociālās inovācijas centrs, Valdes priekšsēdētāja (Letland) 
 
 

OVERSIGT OVER MØDER OG ARRANGEMENTER SED 
HAR ARRANGERET ELLER DELTAGET FOR PERIODEN 
9.MAJ 2017 – 17.MAJ 2018: 
 
 
SED’S OFFENTLIGE ARRANGEMENTER 
 
2017 
Tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 14.30-17.00 - i København (20 deltagere) 
Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København 
 
Onsdag d. 10. maj 2017 kl. 9.00-16.00 - i Malmö (11 deltagere) 
Studietur til socialøkonomiske projekter i Malmö 
 
Tirsdag d. 16. maj 2017 kl. 15.00-17.00 - i Aarhus (1 deltager) 
Åben workshop for sociale iværksættere 
 
Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 15.00-17.00 - i Aarhus (20 deltagere) 
Samarbejde og samhandel mellem kooperative og socialøkonomiske virksomheder 
  
Tirsdag d. 6. juni 2017 kl. 15.00-17.00 - i Aarhus (2 deltagere) 
Åben workshop for sociale iværksættere 
 
Mandag d. 12. juni 2017 kl. 16 - 18 - i København (20 deltagere) 
Omstillings Aktion #1 
 
Fredag d. 16. juni kl. 15:00 - 16:00 - Folkemødet på Bornholm 2017 (27 deltagere) 
Unge skaber social værdi på 30 timer 
 
Lørdag d. 17. juni 2017 kl. 13.30-14.45 - Folkemødet på Bornholm 2017 (20 deltagere) 
 "Turbo socialøkonomisk virksomhed" 
 
Tirsdag d. 22. august 2017 kl. 15.00-17.00 - i Aarhus (3 deltagere) 
Åben workshop for sociale iværksættere 
 
Onsdag d. 13. september 2017 kl. 8.30-10.00 i København (22 deltagere) 
Wise Up event om FNs Verdensmål 
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Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 15.00-17.00 i Aarhus - AFLYST!! 
Åben workshop for sociale iværksættere 
  
Onsdag d. 27. september, onsdag d. 4. og onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 15.00-18.00 - i Aarhus (7 
deltagere, 3 mødegange) 
Fundraisingkursus i Aarhus i september og oktober 2017   
  
Tirsdag d. 17. oktober 2017 kl. 15.00-17.00 - i Aarhus - AFLYST!! 
Åben workshop for sociale iværksættere 
 
Mandag d. 23. oktober 2017 kl. 15.00-17.00 i Aarhus (52 deltagere) 
Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region 
Midt 
  
Onsdag d. 8. november 2017 kl. 8.30-10.00 - i København (28 deltagere) 
Wise Up event om FNs Verdensmål 
 
Torsdag d. 16. november 2017  
Social Enterprise Day 2017 i hele Danmark 
SED besøgte 4 virksomheder på dagen, 37 virksomheder deltog i den digitale kampagne, derudover 
6 organisationer/kommuner der afholdt aktiviteter på dagen. 
 
Tirsdag d. 21. november 2017 kl. 15.00-17.00 - i Aarhus (1 deltager) 
Åben workshop for sociale iværksættere 
 
Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 14.30-17.00 - i Aarhus ( 
Åben workshop for sociale iværksættere i samarbejde med Socialøkonomi Midtjylland (Rummelig 
iMidt projektet) og Kooperationen. 
(15 deltagende projekter og socialøkonomiske virksomheder og 7 vejledere). 
 
Onsdag d. 13. december 2017 kl. 8.30-10.00 (30 deltagere) 
Wise Up event om FNs Verdensmål – Steen Hildebrandt 
 
2018 
 
Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 15.00-17.00   
Åben workshop for sociale iværksættere - i Aarhus 
SED Aarhus, (1 deltager) 
 
Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 15.00-17.00   
Åben workshop for sociale iværksættere - i Aarhus 
SED Aarhus (3 deltagere) 
 
Fredag d. 9. marts 2018 kl. 15.00-17.00 

Sociale iværksætter eventyr - Thor Thorøe 
VIA University College – Studentervæksthuset, Ceresbyen, Aarhus (33 deltagere) 

 
Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 15.00-17.00 
Crowdfunding til din socialøkonomiske virksomhed 
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Trekanten kulturhus. Aalborg (18 deltagere) 

 
Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 15.00-17.00 – AFLYST!! 
Åben workshop for sociale iværksættere 
SED Aarhus 
 
3 onsdage i april - d. 4., 11. og 18. april 2018 kl. 15.00-18.00 
Fundraisingkursus i Nordjylland 
(i samarbejde med CMuligheder) (12 deltagere pr. gang) 
 
Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 15.00-17.00 
Sociale Iværksætter eventyr - Poul Kellberg  
VIA University College – 'Naturfagstorvet', Ceresbyen, Aarhus (20 deltagere) 
 
Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 15.00-17.00 – AFLYST!! 
Åben workshop for sociale iværksættere 
SED Aarhus 
 
Onsdag d. 25. april 2018 kl. 13.00-16.00 
Fundraising til din sociale ide 
Stjerneskibet, Havnegade 29, Odense C 
(38 deltagere) 
 
Fredag d. 4. maj kl. 15.30-17.00 
Fredagsbar på KPH 
KPH i København 
(8 deltagere)  
 
Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 15.00-17.00  
Hvordan brander og markedsfører du din socialøkonomiske virksomhed 
(i samarbejde med KPH Projects) 
KPH Projects, København 
(40 deltagere) 
 
 
STATISTIK FOR PERIODEN – SED OFFENTLIGE ARRANGEMENTER: 
26 afholdte arrangementer (samt 3 aflyste Åbne Workshops, der ikke er talt med) 

I alt ca.  400 deltagere  

Antallet af deltagere/medvirkende til Social Enterprise Day er ikke opgjort. 

 
SED´S EGNE MØDER I PERIODEN: 
 
Torsdag d. 16. Juni 2017 
Møde med Fonden for Entreprenørskab 
Sted: Allinge – Folkemødet på Bornholm 
Deltagere for SED: Lya og Per 
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Tirsdag d. 20. Juni 2017 
Sparringsmøde med Stine Overgaard Jørgensen om projekt medproduktion af strikket og hæklet 
kvalitetslegetøj i Nepal. 
Sted: Aarhus 
Deltager for SED: Per 
 
Mandag d. 17. Juli 2017 
Skype møde med Michael Wunch fra Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland  
Sted: SKYPE 
Deltager for SED: Per 
 
Onsdag d. 19. Juli 2017 
Skypemøde med Manuela Wagner fra World Summit Awards 
Sted: Skype 
Deltagere fra SED: Per 
 
Lørdag d. 29. Juli 2017 
Møde med Martin Sahlertz fra Red Bull vedr. Amaphiko projektet i USA 
https://amaphiko.redbull.com/en og muligheden for at samarbejde om at lave noget lign. I DK  
Sted: Aarhus 
Deltagere fra SED: Per 
 
Torsdag d. 17. August 2017 
Møde med Ulrik Boe Kjeldsen fra Kooperationen  
Sted: Aarhus 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 18. August 2017 kl. 13.15-15.00 
Møde med David Nord Poulin fra Venture Cup 
Sted: København 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 18. August 2017 kl. 15.00-17.00 
Møde med Foreningen for Social Innovation 
Sted: København 
Deltagere: Thorleif, Marco og Amir 
Deltagere fra SED: Per 
 
Tirsdag d. 26.- torsdag d. 28. September 2017 
Partner-meeting "Social entrepreneurship development in BSR 
Sted: Riga, Letland 
Deltagere: Partnere fra Rusland, Letland og Polen 
Deltagere for SED: Per 
 
Fredag d. 29. September 2017 14.00-15.30 
Møde med COOP´s foreningsdirektør Mike Dranov 
Sted: COOP Albertslund 
Deltagere: Foreningen for Social Innovation og Sociale Entreprenører i Danmark  
Deltagere fra SED: Per 
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Onsdag d. 4. Oktober 2017 
Møde med Ellen Pedersen, Aarhus Kommune  
Sted: Jægergården 
Deltagere: Ellen Petersen  
Deltagere for SED: Per 
 
Torsdag d. 2. November 2017 
Partner-meeting "Social entrepreneurship development in BSR 
Sted: SKYPE 
Deltagere: Partnere fra Rusland, Letland og Polen 
Deltagere for SED: Per 
 
Fredag d. 10. November 2017 kl. 10.00-11.00 
Møde med Rummelig iMidt 
Sted:  SED´s lokaler på MarselisborgCentret i Aarhus 
Deltagere: Peter Brander 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 10. November 2017 kl. 11.-12.30 
Møde med JAK 
Sted: SED´s lokaler på MarselisborgCentret i Aarhus 
Deltagere: Eloneh Gaia Klit Malm 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 10. November 2017 
SKYPE møde med Social Enterprise UK 
Sted: SKYPE 
Deltagere: Sehan Perera 
Deltagere fra SED: Per 
 
Mandag d. 4. December 2017 12.30 
Skypemøde med Shehan Perera fra Social Enterprise UK 
Sted: Skype 
Deltagere for SED: Per 
 
Tirsdag d. 5. December 2017 kl. 12.30-13.30 
Skypemøde med Foreningen for Social Innovation om NISE projektet 
Sted: Skype 
Deltagere: Thorleif, Marco, Gianluca og Amir 
Deltagere for SED: Per 
 
Onsdag d. 6. December 2017 
Skypemøde med Felix Wittke CBS 
Sted: Skype 
Deltagere for SED: Per 
 
Onsdag d. 13. December 2017 kl. 12.30-14.00 
Møde med Katia Dupret –  Uddannelsesleder på Master i Socialt Entreprenørskab, RUC 
Sted: Café Sonja, København 
Deltagere for SED:  Per 
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Onsdag d. 13. December 2017 kl. 16-18 
Møde med Camilla Svenningsen – startup omkr. Recycling af tøj og social inklusion 
Sted: Café Mandela, København 
Deltagere for SED:  Per 
 
Torsdag d. 14. December 2017 
Møde med Coop Carsten Lindgren, Uddannelseschef og Nicolai Jæpelt, Coop Crowdfunding  
Sted: Food Space i Kødbyen 
Deltagere: Marco, Thorleif, Mikkel fra Bio Arc, Mia Maja Hansson Food Space 
Deltagere for SED: Per 
 
Torsdag d. 14. December 2017 kl. 13.00 
Møde med Sara Krüger Falk fra Dansk Industri 
Sted: Dansk Industri København 
Deltagere for SED: Per 
 
Mandag d. 18. December 2017 kl. 10.00-10.30 
Skypemøde med Partnere i SEBS2 projektet 
Sted: Skype 
Deltagere: Island - Tanja, Polen - Magda, Litauen - Mindaugas, Finland – Aino, Letland - Renate 
Deltagere for SED: Per 
 
Onsdag d. 20. December 2017 kl. 14.00-15.30 
Møde med Thomas Østergaard VIA University College  
Sted: MarselisborgCenteret 
Deltagere for SED: Per 
 
Onsdag d. 3. Januar 2018 kl. 10.00-10.45   
Telefonmøde med Mikkel Dragsmose fra Netværk for socialøkonomiske virksomheder i Vejle 
Deltagere for SED: Per 
 
Fredag d. 5. Januar 2018 kl. 11.00 2018 
Møde med Jane fra Canvas Planner 
Sted: MarselisborgCenteret 
Deltagere for SED: Per 
 
Fredag d. 12. Januar 2018 kl. 10.00 
Møde med Thor Thorø fra Social Foodies 
Sted: Social Foodies Brunsgade i Aarhus 
Deltagere for SED: Per 
 
Fredag d. 12. Januar 2018 kl. 15.30 
Møde med Folkesparekassen  
Sted: Folkesparekassen i Silkeborg 
Deltagere: Poul Fasdal, JAK 
Deltagere for SED: Torben, Jens Peter, Jørgen og Per 
 
Søndag d. 14. Januar - tirsdag d. 16. Januar 2018 
Partnermøde i SEBS2 Projektet 
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Sted: Riga 
Deltagere: Island - Tanja, Polen - Magda, Litauen - Mindaugas, Finland – Aino, Letland – Renate 
Deltagere fra SED: Per 
 
Tirsdag d. 16. Januar 2018 kl. 8.30 
Møde med Madara Ūlande, direktør for Social Entrepreneurship Association of Latvia 
Sted: Riga 
Deltagere fra SED: Per 
 
Tirsdag d. 16. Januar 2018 kl. 15.00 
Møde med Connie Hassemann direktør i All Ears 
Sted: Hos All Ears I Taastrup 
Deltagere fra SED: Per 
 
Torsdag d. 1.  Februar 2018 kl. 13.00-15.30 
SED-København møde 
Sted: Café Mandela 
Deltagere fra SED: Niels Andreasen, Lone Christiansen, Per 
 
Torsdag d. 1.  Februar 2018 kl. 16.00-18.00 
Møde i NISE projektet med Foreningen for Social Innovation 
Sted: Slagterhusgade 10, Kødbyen, København 
Deltagere: Maraco, Ginaluca, Amir 
Deltagere fra SED: Per 
 
Lørdag d. 3. Februar 2018 kl. 9.00-12.00 
Sted: Træstubben, Saxoparken København  
Deltagere: repræsentanter fra Transition Denmark, Permakultur Danmark, Ross Jackson fra Gaia 
Trust, Tina Clark fra Ecolise, Nordisk Bærkraft m.fl. 
Deltager fra SED: Per 
 
Lørdag d. 3. Februar 2018 kl. Kl. 10.00-11.30 
Møde med Tina Clark fra Ecolise  
Sted: Café Mandela 
Deltagere fra SED: Per 
 
Onsdag d. 7. Februar 2018 kl. 16-17 
Skypemøde med Javier Goizueta, fra socialenterprise.es (Social Enterprises Spain) 
Sted: Skype 
Deltagere fra SED: Per 
 
Torsdag d. 8. Februar 2018 kl.15.00 
Skypemøde med Svend Elkjær fra Sports Marketing Network og Idræt på Tværs 
Sted: Skype 
Deltagere for SED: Per 
 
Mandag d. 12. Februar 2018 kl. 13.00 
Skypemøde med Shehan Perera fra Social Enterprise UK 
Sted: Skype 
Deltagere fra SED: Per 
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Tirsdag d. 13. Februar 2018  
Skype Norden projektet kl. 14.00-15.00 
Sted: Skype 
Deltagere: Rusland, Letland, Polen 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 16.-17. Februar 2018  
SED arbejdsdage 
Sted: SED´s lokaler på MarselisborgCentret i Aarhus 
Deltagere fra SED: Camilla, Lya, Maria, Torben, Jørgen, Per, Torben, Hanne Miriam 
 
Torsdag d. 22. Februar 2018 kl. 14.00 
Møde med Carsten Thvede fra Blaffernationen 
Sted: KPH Projects København 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 23. Februar 2018 kl. 10.00-11.15 
Møde med Kimi H. Pedersen - Stonemark 
Sted: Café Mandela København 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 23. Februar 2018 kl. 11.30-12.15 
Møde med Københavns Erhvervshus 
Sted: Københavns Erhvervshus 
Deltagere: Dragan og René 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 23. Februar 2018 kl. 14.00-16 
Møde med professor Lars Hulgård vedr. NISE projektet 
Sted: Slagterhusgade 10 hos Foreningen for Social Innovation 
Deltagere:  Amir, Gianluca 
Deltagere fra SED: Per 
 
Onsdag d. 28. Februar 2018 kl. 15.00-16.30 
Møde med Foreningen Ligeværd 
Sted: Spinderihallerne i Vejle 
Deltagere: Erik Bukh, Esben L. Kullberg, Jørgen Christensen fra Ligeværd og Mikkel Dragmose-
Hansen fra Vejle Kommune. 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 16. Marts 2018 kl. 9.00-11.00 
Møde med Kimi H. Pedersen fra Stonemark 
Sted: København 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 16. Marts 2018 kl. 11.00-13.15 
Møde med Niels Andreasen fra Life Changes og SED 
Sted: København 
Deltagere fra SED: Per 
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Tirsdag d. 20. Marts 2018 kl. 12.00-13.00 
Skypemøde med partnere i SEBS2 projektet 
Sted: Skype 
Deltagere: fra Letland, Polen, Island, Finland  
Deltagere fra SED: Per 
 
Onsdag d. 11. April 2018 kl. 11.00-12.00 
Møde med Charlotte Bay fra Bug Amok 
Sted: SED´s lokaler på MarselisborgCentret i Aarhus 
Deltagere fra SED:  Per 
 
Tirsdag d. 17. April 2018 kl. 13.00-15.00 
Møde med Rikke Johannesen fra VIA Studentervæksthus 
Sted: VIA Aarhus 
Deltagere fra SED: Per 
 
Onsdag d. 18. April 2018 kl. 15-16 
Møde med Esben Kullberg Foreningen Ligeværd 
Sted: hos Ligeværd Aarhus 
Deltagere: Esben Kullberg, Lena 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 20. April 2018 kl. 10-17 
Partnermøde i projekt Social entrepreneurship development in the Baltic Sea region 
Sted: Kaliningrad 
Deltagere: repræsentanter fra Rusland, Letland og Polen (på Skype) 
Deltagere fra SED:  
 
 
ANDRES MØDER OG ARRANGEMENTER SOM SED HAR 
DELTAGET I 
 
9. Maj 2017 kl. 18-20 
Møde med Foreningen for Social Innovation 
Sted: København 
Deltager for SED: Per 
 
Tirsdag d. 16. Maj 2017 kl. 13.30 
Møde med Aarhus Kommunes Koordineringsgruppe for SØV 
Sted: Aarhus 
Deltager for SED: Per 
 
Tirsdag d. 23. Maj 2017 kl. 12.30-16 
Generalforsamling Socialøkonomi Nordjylland 
Sted: Aalborg 
Deltager for SED: Per 
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Torsdag d. 8. Juni 2017 
Oplæg for Coompanion Gotland i forbindelse med deres  studietursbesøg hos Settlementet 
Sted: København 
Deltager for SED: Niels Johan 
 
Torsdag d. 8. Juni 2017 
Konference om beskæftigelse i udsatte boligområder (Center for Boligsocial Udvikling) 
Sted: Fredericia:  
Deltager for SED: Maria og Lya 
 
Lørdag d. 17. Juni 2017 
Socialøkonomisk Virksomhed i Virkeligheden 
Sted: Folkemødet på Bornholm, J17 Ligeværdsteltet – Kæmpestranden 
Deltager for SED: Maria 
 
Mandag d. 25. September 2017 kl. 10.00-16.00 
SUSTAINABLE ECO-CREATION 
Sted: Nørre Snede 
Deltagere fra SED: Per 
 
Tirsdag d. 31. Oktober 2017 
Strategisk forretningsudvikling og impact-investeringer – Rummelig iMidt 
Sted: Skjern 
Deltagere fra SED: Maria 
 
Onsdag d. 1. November 2017 kl. 15.00-17.00 
Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Vejle 
Sted: Spinderihallerne, Lokale Magasinet D13 
Deltagere fra SED: Maria 
 
Torsdag d. 2. November 2017 
Business Horsens - Temadag om cirkulær økonomi. 
Sted: Fængslet i Horsens 
Deltagere fra SED: Maria 
 
Lørdag d. 4.- søndag d. 5. November 2017 
JAK Seminar: Gentænk Fællesskabet 
Sted: Laugesens Have, Videbæk 
Deltagere fra SED: Per 
 
Torsdag d. 9. November 2017 kl. 13.00-15.00 
Reception for Copenhagen Dome  
Sted: Grennessminde i Taastrup 
Deltagere: forskellige aktører i det socialøkonomiske felt 
Deltagere fra SED: Camilla og Per 
 
Onsdag d. 15. November 2017 
SØV Konference 
Sted: Odense Kommune, Stjerneskibet Havnegade 29, Odense 
Deltagere fra SED: Maria, Camilla, Per 
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Torsdag d. 16. November 2017 kl. 13-15 
Spotlight på Socialt Iværksætteri 
Sted: København 
Deltagere for SED: Niels og Niels Johan 
 
Torsdag d. 16. November 2017 kl. 9-15 
Danish Entrepreneurship Awards 
Sted: Fredericia 
Deltagere: 5000 skoleelever og et stort antal udstillere 
Deltagere for SED: Maria 
 
Fredag d. 24. November 2017 kl. 16.00-19.00 
Jubilæum - Åben Hus – Sager der Samler  
Sted: Aarhus 
Deltagere for SED: Per 
 
Torsdag d. 11. Januar 2018 kl. 14-16  
Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder på Fyn 
Sted: Stjerneskibet, Havnegade 29, Odense 
Deltagere: Lene Høxbro fra Odense Kommune og socialøkonomiske virksomheder fra Fyn 
Deltagere for SED: Per 
 
Onsdag 17. Januar 2018 kl. 8.30-10 
To-Go Seminar: Samarbejde med organisationer. Arrangør: Ingerfair 
Sted: MarselisborgCentret, Aarhus 
Deltager for SED: Hanne Miriam 
 
Fredag d. 2. Februar 2018 kl. 9.00-12.00 
Mæde med Ecolise  
Sted: Saxogade 17 - Permakultur 
Deltagere: 6 grønne foreninger i Danmark og repræsentant fra Ecolise. 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 2. Februar 2018 
Master i Socialt Entreprenørskab uddannelsen 10 års Jubilæum på RUC 
Sted: Roskilde Universitet 
Deltagere: Tidligere MSE studerende 
Deltagere fra SED: Lya, Per 
 
Onsdag 28. Februar 2018 kl. 8.30-10 
To-Go Seminar: Samarbejde med fonde. Arrangør: Ingerfair 
Sted: MarselisborgCentret, Aarhus 
Deltager for SED: Hanne Miriam 
 
Mandag d. 5. - Torsdag d. 8. Marts 2018 
”Sustainable ECO-Creation” lederkursus med Michael Stubberup og Steen Hildebrandt 
Sted: Nr. Snede 
Deltagere: 20 ledere 
Deltager fra SED: Per 
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Torsdag d. 15. Marts 2018 kl. 15.00-17.00  
Den globale udgivelse af bogen THE GURUBOOK (www.thegurubook.org 
  - red. Jonathan Løw). 
Sted: Børsen i København. 
Deltagere: 100 særligt inviterede gæster – folk fra dansk erhvervsliv, repræsentanter fra 
den danske og internationale presse, ministeren på området samt kongehuset. 
Deltagere fra SED: Per 
 
Tirsdag d. 20. Marts 2018 kl. 12.30-17.00 - AFLYST!! 
FOA - Arbejdsseminar om mere velfærd for pengene 
Sted: København 
Deltagere: Ledende repræsentanter (formand/direktør) fra 3F, SL, DSR, OK-fonden, PENSAM, 
Oxfam/IBIS, SIND, Bedre psykiatri, Dansk friskoleforening, Danske Seniorer, Ældresagen, 
CEVEA, AE-rådet, CBS, LO-Sverige, Velfærdsstaten i Norge, RUC, VIVE,  
Deltagere fra SED: Per 
 
Torsdag d. 5. April 2018  
Kompetente Partnerskaber – om job og vækst Silkeborg Kommunes årlige temadag om 
socialøkonomiske virksomheder. 
Sted: Silkeborg  
Deltagere: 60 aktører fra det socialøkonomiske felt i hele Danmark 
Deltagere fra SED: Maria, Per 
 
Fredag d. 6. April 2018 kl. 10-11 
Møde med FOA om FOAS kommende politiske udspil “Mere velfærd for pengene” som bl.a. 
indeholder tanker om at anvende socialøkonomiske virksomheder ved udliciteringer. 
Sted: København 
Deltagere: fra FOA - Per Brøgger og Claus Cornelius 
Deltagere fra SED: Per 
 
Fredag d. 6. April 2018 kl. 10-11 
Møde med Tina Clarke fra Ecolise 
Sted: København 
Deltagere fra SED: Per, Niels Johan 
 
Lørdag d. 7. April 2018 kl. 10-15 
Møde om Ecolise organsiationens iværksættelse af grønne omstillingsaktiviteter i Danmark. 
Sted: Duemosegaard, Birkerød 
Deltagere: Repræsentanter fra grønne organisationer: Gaia Trust, LØS, Københavns 
Fødevarefællesskab, Ecolise, mfl. 
Deltagere fra SED: Per 
 
Mandag d. 23. April 2018 kl. 16.00-18.00 
Skype møde med RUC alumne initiativ for Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab 
Sted: Skype 
Deltagere: tidligere Masterstuderende 
Deltagere for SED: Per 
 
Tirsdag d. 8. Maj 2018 kl. 9.00-15 
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Dommer i Fonden for Entreprenørskabs SE360 konkurrence for elever fra 
ungdomsuddannelserne. 
Sted: Skype 
Deltagere: 10 hold af elever fra ungdomsuddannelserne fra hele landet. 
Deltagere fra SED: Per 
 
Onsdag d. 9. Maj 2018 kl. 15.00-17.00 
Oplæg ved undervisningsforløb på VIA University Herning  
Sted: VIA Herning 
Deltagere: studerende på VIA Entreprenørskab 
Deltagere for SED: Per 
 
Fredag d. 11. Maj 2018 kl. 10.00-11.30 
Bæredygtig økonomi i fremtidens bosætninger – oplæg ved Det Fælles Bedste  
Sted: Vejle 
Deltagere fra SED: Jørgen, Per 
 
Fredag d. 11. Maj 2018 kl. 13.00-14.00 
Fremtidens bæredygtige økonomi – Paneldebat på Det Fælles Bedste  
Sted: Vejle 
Deltagere fra SED: Per 
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SED - ÅRET I BILLEDER 
 

 
Studietur til Malmø med Fredrik Björk som guide – besøg hos STPLN (https://stpln.org) 
d. 9. Maj 2017 
 

 
Fra arrangementet ”Turbo socialøkonomisk virksomhed” Folkemødet på Bornholm 
d. 18. Juni 2018 
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WiseUp event om verdensmålene med Fredrik Björk fra Malmø Högskola hos KPH  
d. 13. september 2017 i København 
 

 
Netværksmøde: Aarhus Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 
d. 23. Oktober 2017 
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SED´s stand på Danish Entrepreneurship Awards i Fredericia  
d. 16. November 2017 
 

 
Foto til Social Enterprise Day 16. November 2017 
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Fra Åben workshop for sociale iværksættere, som vi afholdt sammen med Kooperationen d. 12. 
December 2018 på Gyngen i Aarhus 
 

 
WiseUp event om verdensmålene med professor Steen Hildebrandt 
D: 13. December på KPH i København 
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SED arbejdsdag i Aarhus d. 16. Februar 2018 
 

 
”Sociale iværksætter eventyr” med Thor Thorøe fra Social Foodies  
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med VIA UC d. 9. Marts 2018 i Aarhus 
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”Crowdfunding til din socialøkonomiske virksomhed” med Michael Eis. Arrangementet blev 
afholdt sammen med Socialøkonomi Nordjylland d. 15. Marts 2018 i Aalborg. 
 

 
Partnermøde i Kaliningrad på H. C. Andersens Bibliotek sammen. Per er her sammen med Anita 
fra Social Innovation Centre, Letland og Maxim fra CORBUSE, Rusland.  
4 partner - Magda fra BISER i Polen kunne ikke være med. 
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”Fundraising til din socialøkonomiske virksomhed” med Lone Christiansen. Arrangementet blev 
afholdt i samarbejde med Odense Kommune 25. April 2018 i Odense. 
 


