
Sociale Entreprenører i Danmarks generalforsamling d. 4.3. 2013 

Bestyrelsens beretning  

 

Der er sidst afholdt ordinær generalforsamling 9.12.2011 

Og en ekstraordinær generalforsamling 1.6.2012, hvor vores vedtægter har fået en større 

modernisering. 

Denne generalforsamling skulle egentlig være afholdt i sidste kvartal af 2012, men det her ikke 

været muligt af ressourcemæssige årsager. 

Derfor afholdes den dags dato 4.3. 2013 

Næste ordinære generalforsamling forventes afholdt i sidste kvartal af 2013. 

 

Arrangementer der har været afholdt i perioden: 

D. 9. december 2011 på RUC P11 kl. 15.00 
Generalforsamling i SED 
SED arrangement - Tema: "Hvordan kan socialt entreprenørskab anvendes til at skabe et 
arbejdsmarked/samfund - hvor alle får mulighed for at bidrage til fællesskabet?" 
  
D. 28. januar 2011, Roskilde Universitetscenter, kl. 15.00 - 17.30. 
Tema: "Sociale entreprenørskaber - finansiering og organisering". 
  
D. 1. juni kl. 2012, kl. 14.00-16.30 i Det økologiske Inspirationshus, Allégade 7-9, Frederiksberg 
Titel: "Innovation, kreativitet, socialt entreprenørskab - Globalt og bæredygtig" 
  
Fredag d. 16. november 2012, kl. 10.00-16.30 
Titel: SED studietur til sociale entreprenørskaber og socialøkonomiske virksomheder i Århus. 
  
Arrangementerne er omtalt i detaljer på www.sociale-entreprenører.dk 

 

Bestyrelsesmøder  

Der har været afholdt 5 entusiastiske bestyrelsesmøder gennem forår 2012, hvor vi bl.a. har 

diskuteret visioner for foreningen. En af resultaterne af disse møder har bl.a. været, at vi har 

vedtaget at åbne foreningen op for alle med interesse i SE, så SED ikke bare er en alumneforening 

for tidligere MSE studerende.  

Ellers har møderne ikke resulteret i så megen omsætning i praksis, og foreningens 

bestyrelsesarbejde har været præget af, at medlemmerne har haft mange andre opgaver at se til, 

og derfor haft begrænsede ressourcer at lægge i foreningen. 

 

Økonomi 

SED har fået et økonomisk tilskud på 11.148 kr. fra alumneforeningen af MPP studerende på 

RUC, som har valgt at nedlægge sig selv og give det overskud, der var i foreningen til ”lignende 
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formål”. Så pengene er tilfaldet SED, som så til gengæld har lovet at tidligere medlemmer af MPP 

kan få gratis medlemskab af Sociale Entreprenører i Danmark i 2012 og 2013 og dermed også 

medlemspris til SED´s arrangementer i samme periode. 

 

Hjemmeside og Nyhedsbreve 

Foreningens arbejdsmæssige ressourcer har primært været brugt på at have en opdateret 

hjemmeside med nyheder, links og lign. samt at sende et efterhånden større nyhedsbrev ud ca. 10 

gange om året. Der er pt. over 300 Abonnenter på SED´s nyhedsbrev, og tallet vokser stødt. 

 

Samarbejder: 

Der er brugt lidt tid på at knytte kontakt til nye samarbejdspartnere: 

AU Center for Entreprenørskab og Innovation 

Foreningen for Social Innovation (samarbejde om etableringen af en crowfunding portal) 

VIA (samarbejde om en praktisk uddannelse for Sociale Entreprenører) 

FOSIA 

DANSIC 

THE HUB 

Center for inklusion og social bæredygtighed 

FONDEN FOR ENTREPENØRSKAB - YOUNG ENTERPRISE DANMARK 

 

 

Fremtiden 

Vi vil gerne arbejde på at øge medlemstallet som pt. er på 64. Målet er 100 medlemmer i løbet af 

2013. 

Vi vil samtidig gerne styrke foreningens organisation og lave lokale medlemsnetværk først og 

fremmest i Aarhus og København, men også gerne i Odense og Aalborg. Det er tanken at disse 

netværk kan gennemføre lokale arrangementer og andre medlemsaktiviteter. 

Samtidig vil vi gerne styrke bestyrelsesarbejdet og gøre det nemmere at ”mødes” ved at anvende 

teknologi f.eks. skype til i forbindelse afholdelse af bestyrelsesmøder, så de geografiske afstande 

får mindre betydning. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  


