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OPDATERET VERSION V. HML 23/5 
 
 
BESTYRELSENS BERETNING GENERALFORSAMLING 2016 
 
 
Bestyrelsens beretning til generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark 
D. 28. maj 2016 
Beretningsperiode 10. Maj-2015-28. Maj 2016 
Sociale Entreprenører i Danmark har udviklet sig meget siden maj 2015, hvor vi afholdt 
sidste ordinære generalforsamling. 
Mængden af aktiviteter er steget betragteligt, og dermed er der også behov for at SED  
tager springet til at drive en professionel organisation administrativt, organisatorisk og 
kommunikationsmæssigt.   
Herunder er der gennemgået nogle hovedpunkter. 
 
FORENINGEN, ORGANISATORISK 
 
Kontor 
SED har siden september 2014 haft fast kontor i MarselisborgCentret i Aarhus, bygning 4.  
Og kontoret SED er på stedet del af Social Business Shelter, som er et initiativ der giver 
husly og opstartsrammer for socialøkonomiske virksomheder. 
Kontoret har efterhånden udviklet sig til en arbejdsplads, hvor der lægges flere hundrede 
frivillige timer om året og er efterhånden også bemandet de fleste af årets hverdage. 
 
Ansatte, frivillige etc. 
SED har siden september 2014 har haft Per Bach ansat ca. 20 timer om måneden via EU 
ERASMUS+ projektet. Der er tale om aflønning i forhold til de midler, der er bevilliget i EU projektet 
”The Social Entrepreneurship Development in the Baltic Sea region” – så SED vil ikke kunne 
risikere et økonomisk udestående i den anledning. Ansættelsen slutter med udgangen af 2016, 
hvor de sidste midler fra projektet udbetales. 
På grund af ansættelsen er SED berettiget til at have folk i praktik fra Jobcentrene. 
Praktikanter 
SED er begyndt at have praktikanter  
Hanne Rix, 4 uger (juli-august 2015) 
Hanne Miriam Larsen (3. August 2015 – 31/4 2016) 
Vi regner med at yderligere en praktikant fra jobcentret starter i juni 2016. 
Frivillige 
SED har fået flere frivillige tilknyttet bl.a. Peter Borre, der står for SED´s bogføringen, Thomas 
Østergård (VIA), Jørgen Olesen, der står for Bæredygtige Flygtningelandsby projektet og Marie 
Louise Møller Larsen, der har koordineret Afslutningskonferencen for SEBSR EU-projektet d. 20. 
maj 2016. 
Medarbejdere 
Peter Jørgensen – enkelte konsulent timer 
Hanne Miriam Larsen ansat 2. Maj 2016 i fleksjob 4 timer om ugen 
Gitte Kirkeby er ansat 200 timer i SEED money BYSED projektet (marts 2016-marts 2017) 
 
Organisering af SED´s arbejde 
SED´s arbejde er organiseret omkring i Bestyrelsen og  SED´s Working Board 
Bestyrelsen: Her ligger det almindelige bestyrelsesarbejde, administration af foreningen, 
økonomien, juridiske forhold mm.  
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Working Board: Her ligger det daglige arbejde. Working Boardet består af forskellige 
grupper, der varetager forskellige opgaver f.eks. en Nyhedsgruppe, en 
Organisationsgruppe, en Arrangementsgruppe, en Internationale gruppe mm. Alle med en 
kontaktperson og altsammen synligt på hjemmesiden, så interesserede medlemmer nemt 
kan komme i kontakt med gruppen og evt. tilslutte sig gruppen. 
 
Arbejdsgrupper 
SED har startet 2 arbejdsgrupper i det forgangne år  
1. ”Gruppen for Socialt iværksætteri med og for børn og unge”. 
SED forsøger her at facilitere et netværk af organisationer i Danmark som arbejder med socialt 
iværksætteri med og for (udsatte) børn og unge. Der har foreløbig været afholdt et netværksmøde 
d. 7. oktober 2015 i Foreningshuset, Sundholmvej 8, 2300 København. 
Kontaktperson for arbejdsgruppen og netværket er Gitte Kirkeby email. 
gitte@socialeentreprenorer.dk 
 
2. ”Gruppen for måling af social værdi”. 
SED startede slutningen af 2015 en arbejdsgruppe for måling af social værdi. Gruppen havde 
første møde 7.12. 2015 og har siden haft et enkelt møde. 
Kontaktperson for gruppen er Per Bach email. per@socialeentreprenorer.dk   
 
Medlemmer 
Pr. 1. maj 2016 har SED 100 betalende medlemmer – og derudover har ca. 50 personer tidligere 
været medlem af SED, men ikke betalt kontingent pr 1. Maj 2016. 
Foreningen tilbyder forskellige typer af medlemskaber, personlige og virksomheder, antallet af 
virksomhedsmedlemskaber, der primært tæller socialøkonomiske virksomheder, er stigende. Og 
SED har nu ca. 30 virksomhedsmedlemsskaber. 
Herudover har også to norske organisationer valgt at melde sig ind i SED bl.a. den norske 
organisation for sociale iværksættere KREM.  
 
 
FORENINGS-AKTIVITETER 
 
Arrangementer: 
SED har i perioden afholdt 26 arrangementer, som dækker over Lokale netværksmøder 
(afholdt i Aarhus, København og siden februar 2016 også på Fyn), studieture, temamøder 
og konference. 
I forhold til de lokale netværksmøder for socialøkonomiske virksomheder, har vi fortsat 
aftale med netværket i Vejle og i Nordjylland om at deres møder annonceres på SED´s 
hjemmeside.  
Vi arbejder stadigt på at øge aktiviteterne og udbrede netværksmøderne mere på Sjælland 
Fyn. 
SED har deltaget i en række konferencer og møder som andre har arrangeret.  
De er nævnt under punktet ”Deltagelse i andres arrangementer”  
Man kan finde referat af alle SED arrangementer her: www.sociale-
entreprenører.dk/afholdte-arrangementer.html  
 
Informationsindssats 
SED´s hjemmeside har nu 1600 undersider, som bl.a. inkluderer en liste over 220 danske 
socialøkonomiske virksomheder, en linkliste med 350 links til aktører i feltet nationalt og 
internationalt og en konference og mødeliste med events fra hele verden.  
SED har haft en betydelig nyhedsformidling i perioden, specielt på sociale medier er 
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indsatsen løbende vokset. 
SED´s Nyhedsbrev er blevet udsendt hver måned, undtagen juli, i hele perioden med i alt 
næsten 400 nyhedsfeatures. 
Nyhedsbrevet har nu 1200 abonnenter. 
Facebooksiden, hvor der postes nyheder dagligt har nu 1300 likes 
Der har også været løbende postninger på LinkedIn via Socialøkonomisk Netværk 
Gruppen. 
 
Egne informationsmaterialer 
Visitkort til bestyrelse og Working Board (28. september 2015) 
Der er lavet visitkort til bestyrelse og Workingbord-medlemmer med personlige email:  
x@socialeentreprenorer.dk 
Der er lavet en foreløbig folder i A5-størrelse der fortæller kort om foreningen og medlemskab. 
De  små flyers er blevet genoptrykt i flere omgange. 
 
PR-materialer 
Visitkort til bestyrelse og Working Board (28. september 2015) 
Der er lavet visitkort til bestyrelse og Workingbord-medlemmer med personlige email:  
x@socialeentreprenorer.dk 
Der er lavet en foreløbig folder i A5-størrelse der fortæller kort om foreningen og medlemskab. 
De  små flyers er blevet genoptrykt i flere omgange. 
 
Ansøgninger og bevillinger 
Der søges om midler til indkøb af teknisk udstyr samt hjemmeside og PR-materiale, aktuelt er der 
bevilget 3.000 kr. fra Græsrodsfonden, der afventes svar fra flere puljer. 
 
Kompetencer og support til sociale iværksættere og socialøkonomiske 
virksomheder 
SED har fortsat enkelte udviklingsmøder med socialøkonomiske startups i Aarhus 
området. Men vi har i højere grad prøve på at aktivere SED´s netværk af 
samarbejdspartnere for at indgå samarbejder med dem om at yde Pro Bono vejledning til 
de socialøkonomiske startups og for at opbygge et netværk af fagpersoner, der kan give 
adgang til kompetencer	  sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. I den 
anledning har vi afholdt et antal temamøder om juridiske forhold, fundraising, organisation, 
forretningsudvikling mm..  
Det er et krav at man er medlem af SED for at deltage i temamøderne. 
 
Deltagelse i projekter 
EU-projekter 
Sociale Entreprenører i Danmark deltager i 2016 i 3 EU-projekter.  
1. Erasmus+ projektet ”Social Entrepreneurship Development in Baltic Sea region” (september 
2014- august 2016) sammen med organisationer fra Sverige, Finland, Polen, Estland, Letland og 
Litauen. 
2. SEED Money projektet ”BSR youth social entrepreneurship development” (marts 2016-marts 
2017) sammen med organisationer fra Polen, Estland, Letland og Litaurn. 
3. Norden projekt, hvor der skal arrangeres studetur for offentlige ansatte og beslutningstagere fra 
Estland og Letland til København i november 2016 omkring. De skal primært høre om 
Registreringsordningen for Socialøkonomiske Virksomheder. Projektet er sammen med 
organisationer fra Estland og Letland. 
 
Herudover er der foreløbig søgt om en fortsættelse af Erasmus+ projektet ”Social 
Entrepreneurship Development in Baltic Sea region” i 2016-2018, hvor SED skal være led-partner 
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og om et Norden Plus projekt sammen med Letland og Polen i 2016-2017. VI regner med svar i 
august-september 2016. 
 
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 resultere i deltagelse i flere internationale projekter i fremtiden. 
 
Bæredygtige Flygtningelandsbyer  
SED arbejder på at  udvikle et koncept Bæredygtige Flygtninge. Den foreløbige projektbeskrivelse  
blev præsenteret første gang ved Det Fælles Bedste Folketræf i Hvalsø 22. april 2016.  
Der er allerede taget kontakt til og afholdt møder med andre projekter i Danmark som også 
arbejder med flygtningebosætninger. 
Kontaktperson for projektet er Jørgen Olesen email. jorgen@socialeentreprenorer.dk 
 
UNESCO's	  "Learning	  Cities"	  program	  og	  Sociale	  Entreprenører	  
I	  forlængelse	  af	  UNESCO's	  konference	  i	  Mexico	  City	  i	  september	  2015	  om	  "Building	  sustainable	  learning	  
cities"	  har	  Sociale	  Entreprenører	  i	  Danmark	  (SED)	  i	  Danmark	  deltaget	  i	  et	  udviklingsarbejde	  mhp.	  at	  sætte	  
fokus	  på	  en	  dialog	  og	  et	  samarbejde	  op	  mellem	  civilsamfundet	  og	  det	  kommunale	  bystyre. 

 
Artikler og omtaler 
26. september 2015 
Kan man købe sig til bedre samvittighed? 
Artikel af Thomas Conradsen  i Berlingske 
http://www.b.dk/personlig-udvikling/kan-man-koebe-sig-til-bedre-samvittighed 
 
29.9.2015 
Bæredygtig udvikling: Læring som omdrejningspunkt for fremtidens byer 
på Ministeriet for børn, underisning og ligestillings hjemmeside. 
http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Int/2015/sep/150928-Baeredygtig-udvikling 
 
22.10.2015 
”Sociale iværksættere går hårde tider i møde” 
Artikel i Lokalavisen Aarhus om lukning af Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder 
 
10.5.2016 
”Konference: Sociale entreprenører omkring Det Baltiske Hav” 
Artikel på Altinget.dk/civilsamfund om SED´s Afslutningskonference 20. Maj 2016 for Erasmus+ 
projektet. 
 
Rimelighedskravet  
Debatten om rimelighedskravet, der var affødt af at regeringen ikke ville forlænge den 
dispensationsordningen for socialøkonomiske virksomheder, som udløb 31. december 2015. 
Debatten startede for alvor 8. Januar 2016, da Brian Sørensen fra Café Kaffegal i Aarhus via Facebook 
fortalte hvordan de nye regler betyder, at han i nærmeste fremtid kan blive tvunget til at fyre 20 
medarbejdere og lukke caféen. Det affødte at historien blev taget op af en lang række medier som et 
konkret eksempel på de nye reglers konsekvenser for socialøkonomiske virksomheder generelt. Flere 
politikere blandede sig også i debatten. Hele sagen endte med at arbejdsmarkedets parter, opfordret af 
beskæftigelsesministeren blev enige om en aftale om at forlænge dispensationen til udgangen af 2018 
med løfte om at finde en permanent løsning for socialøkonomiske virksomheder inden da. 
SED bidrog med at skrive baggrundsmateriale omkring rimelighedskravet, som Kaffegal kunne anvende 
til politikere og medier. 
Se  artiklen ”Debatten om rimelighedskravet” – der samler de fleste link til medieomtale af sagen.  
http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/debatten-om-rimelighedskravet-status-og-links-til-indlaeg.html  
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Materialer hvor SED har bidraget 
Social Effektanalyse Håndbog (udgivet juni 2015) 
En lille publikation som viser, hvordan socialøkonomiske virksomheder, forandringsagenter og 
sociale organisationer kan udvikle en forandringsteori, der kan anvendes til at dokumentere den 
sociale effekt af deres arbejde. 
Håndbogen er forfattet af Jaan Aps formand for “Estonian Social Enterprise Network” og oversat til 
dansk af Per Bach, SED og er en del af Erasmus+ project „Social entrepreneurshipdevelopment in 
Baltic Sea region“.  
Håndbogen kan læses her: http://www.xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/assets/files/SOCIAL-
EFFEKTANALYSE-HAANDBOG.pdf 
 
Socialøkonomisk Virksomhed - Erfaringer med opstart og drift af socialøkonomisk 
virksomhed (udgivet juli 2015) 
En ny video der er produceret af SED i forbindelse med Projekt ”Social 
entrepreneurshipdevelopment in Baltic Sea region”. 
Videoen kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=T_Nw4bgH4rc&feature=youtu.be 
 
”Anbefalinger	  til	  den	  offentlige	  administration	  i	  kommuner	  til	  effektive	  værktøjer,	  der	  kan	  
stimulere	  udvikligen	  af	  socialøkonomiske	  opstartsvirksomheder”	  (udgivet januar 2016) 
Sociale Entreprenører i Danmark har bidraget med den danske del. Rapporten er produceret i 
forbindelse med Projekt ”Social entrepreneurshipdevelopment in Baltic Sea region”. 
Rapporten findes i  en lang engelsk version, en kort engelsk version og en dansk oversættelse på 
14 sider med konkrete anbefalinger.	  
 
www.socialenterprisebsr.net  
www.socialenterprisebsr.net er ny interaktiv og integreret læringsplatform, hvor socialøkonomiske 
virksomheder og sociale entreprenører i landene omkring det Baltiske Hav kan finde viden, information 
og samarbejdspartnere. 
SED har udviklet platformen i samarbejde med organisationer der støtter socialøkomiske virksomheder 
fra Sverige, Polen, Finland, Estland, Letland og Litauen. 
 
 
SAMARBEJDER 
SED har udbygget sit kontaktnetværk i perioden og har i det seneste år haft samarbejder omkring 
arrangementer med organisationer, virksomheder, institutioner, enkeltpersoner. 
 
Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder (Vækstcentret lukkede med udgangen af 2015) 
Vækstcentret har holdt oplæg på SED´s Netværksmøder, Vækstcentret har sammen med SED 
afholdt ”Roundtable om socialøkonomiske virksomheder i landene omkring Det Baltiske Hav”, 
 
Kooperationen 
SED afholdt i samarbejde med Kooperationen arrangementet ”Nu rykker det i socialøkonomien” til 
Folkemødet 2015 samt, Stormøde for aktører i det socialøkonomiske felt i oktober 2015. 
Løbende samarbejdsmøder.  
SED har også haft møde med Det Kooperative Fællesråd i Aarhus med henblik på at se på 
samarbejdsmuligheder. 
 
Den Sociale Kapitalfond 
DSF har holdt oplæg på SED´s Netværksmøder, SED har deltog i DSF stand på Iværk&Ivækst 
2015, DSF afholdt sammen med SED Dialogmøde om Partnerskaber i april 2016. 
Herudover har SED haft møde med DSF med henblik på at se på samarbejdsmuligheder. 
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Aarhus Kommune 
Socialøkonomisk konsulent Helle Medegaard og Kamilla Ebbe (nu ansat hos BOAS Specialister) 
 
Cabi 
SED har sammen med Cabi planlagt Dialogmøde om Partnerskaber i april 2016. 
SED haft også møde med Cabi med henblik på at se på samarbejdsmuligheder. 
 
LO-Århus 
SED har afholdt Netværksmøde hos LO-Aarhus i marts 2016. 
SED har også afholdt møde med LO-Aarhus med henblik på at se på samarbejdsmuligheder. 
 
Frivilligt Forum (Frivilligt forum blev nedlagt april 2016) 
Møderække med henblik på at udvikle koncept for samfundslaboratorier. 
Arbejdet er pt. Indstillet.  
 
Fonden for Entreprenørskab  
Møde med henblik på at se på muligheder for samarbejde 
 
VIA 
Flere møder med henblik på at se på muligheder for samarbejde. 
SED Netværksmøde i Aarhus afholdt hos VIA 
 
StartVækst Aarhus 
Møde med henblik på at se på samarbejdsmuligheder 
 
CISU 
Møde med henblik på at se på samarbejdsmuligheder 
COK 
Møde med henblik på at se på samarbejdsmuligheder 
 
Nørredjurs Kommune 
SED har arrangeret studietur til SØV i Aarhus for Nr. Djurs Kommune i november 2015 
 
Sager Der Samler 
Møde med henblik på at se på samarbejdsmuligheder 
 
Center for Socialt Entreprenørskab (RUC) 
Løbende samtaler – med henblik på mere struktureret samarbejde i fremtiden. 
Udveksling af nyheder på sociale medier. 
 
Huset Venture Aarhus 
Løbende samarbejdsmøder. 
 
Socialøkonomi Nordjylland 
SED annoncerer netværkets arrangementer. Og har løbende samarbejdssamtaler (Huset Venture 
Nordjylland) 
 
Netværk for Socialøkonomiske virksomheder i Vejle 
SED annoncerer netværkets arrangementer og deltager, hvis det er muligt. 
 
 
Samarbejder med fagpersoner 
Torkild Kjeldgaard – Temamøde fundraising (Aarhus) 
Lone Christiansen – Temamøde fundraising (København) 
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Awoke – IT, kommunikation rådgivning. 
Rigtig Rådgivning – Juridiskvejledning, IT vejledning 
Birgitte Brøbeck – Juridisk bistand – vedtægter – Temamøde Aarhus 
Michael Eis, booomerang.dk – crowdfunding  -Temamøde Aarhus 
Mogens Thomsen – Thomsen Business – Temamøde Aarhus 
 
Møder med socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere 
SØV Floden 
Projekt Tabt Barndom 
Projekt Skraldecaféen 
Back to Life Project 
Hjælperne.dk 
 
Andre Møder 
Det Samfundsnyttige Landbrug 
Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg - om Caféudvikling på lokalcentre 
Alternativet – Torsten Geil 
Suell Team – vedr. Fundraising 
8-10 studerende vedr. Reseach og Interviews til opgaver. 
 
Email og Skypekorrespondance  
I det seneste år er der besvaret henvendelser fra ca 30-40 studerende fra ind og udland via skype 
eller email og på henvendelser fra ca. 20 organisationer fra ind og udland. 
 
 
 
VIGTIGE BEGIVENHEDER/HØJDEPUNKTER FRA ÅRET DER GIK 
 
-her omtales ting der er værd at fremhæve, nye skridt for foreningen etc. 
-det kunne f.eks. være at der er kommet gang i fundraising-arbejdet, positiv tilgang af 
medlemmer, nye samarbejder, nye projekter, flere tilknyttede (ansatte, frivillige, 
praktikanter) (EU, unge, flygtningelandsbyer etc) 
-der kan også omtales vigtige ting der er sket indenfor feltet (kampen om rimelighedskravet, 
nedlæggelse af centeret etc) 
 
- Mere internationalt samarbejde EU projekter. 
- flere ansatte og frivillige. 
-  
 
FORENINGENS EGNE ARRANGEMENTER OG MØDER 
 
12. maj 2015 
SED Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København 
”Fra social ide til social virksomhed” 
 
Tirsdag d. 19. maj 2015 kl. 14.00-17.00 Aarhus 
Få forretning/business ind din sociale idé  
For SED deltog: Torben og Per 
  
Torsdag d. 1. juni 2015, kl. 15.00-17.00 - Aarhus 
SED Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt  
44 deltagere 
Fra SED deltog: Torben, Maria og Per 
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d. 4. juni 2015  
SED Startup vejledning - i Aarhus 
Ingen deltagere - 1 tilmeldt deltager aflyste 
  
D. 11.-14. juni 2015  
Sociale Entreprenører i Danmark på Folkemødet på Bornholm 
d. 13. juni 2015 ”nu rykker det i socialøkonomien” arrangement på Folkemødet sammen med 
Kooperationen. 
50 deltagere 
fra SED: Maria, Lya, Gitte, Per, Annette, Niels Johan og Ia deltog 
 
d. 12. Juni 2015 
SED studietursbesøg til Bornholms Mosteri 
7 deltagere 
 
d. 13. Juni 2015 
Nu rykker det i socialøkonomien (Arrangement sammen med Kooperationen) 
50 deltagere 
Fra SED deltog: Lya, Maria, Gitte og Per  
 
Tirsdag d. 11. August 2015 
Samfundslaboratoriegruppen mødes 
Niels Johan, Annette, Johannes Bertelsen og Per 
 
Onsdag d. 12. August 2015 
Partnermøde i EU ERASMUS+ projektet 
Per deltog 
 
Torsdag den 13. august 2015 - København 
Roundtable om socialøkonomiske virksomheder i den Baltiske Region 
35 deltagere. 
For SED deltog: Annette, Lya, Gitte, Maria, Ia og Per 
 
Torsdag d. 10. September 2015 
StartUp vejledning Aarhus med Rigtig Rådgivning 
2 deltagere 
For SED deltog: Torben  
 
Mandag d. 14. September 2015 
SED Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København 
Tema: Om at starte og drive socialøkonomisk virksomhed i København og Vækstudfordringen. 
 
Torsdag d. 24. September 2015 
SED Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt  
Tema: Andelssamfundet i Hjortshøj, Vimbyen og Vækstudfordringen 
12 deltagere 
For SED deltog: Torben, Hanne Miriam og Per 
 
Onsdag d. 7. Oktober 2015 
SED Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København 
Tema: Socialt Entreprenørskab og unge. 
? deltagere 
Gitte deltog 
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Torsdag d. 22. Oktober 2015 
Stormøde for aktører i det socialøkonomiske felt – i Odense 
Annette, Hanne Miriam og Per deltog  
 
Fredag d. 6. November 2015 
Fundraising til din sociale idé 
14 deltagere  
 
d. 20. November 2015 
SED studietur til socialøkonomiske virksomheder i Odsherred 
Maria, Lya og Per deltog 
 
Mandag d. 23.  November 2015 
SED Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt  
Tema: Samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og Aarhus Kommune 
Der var 51 deltagere, for SED deltog  
 
12.12. 2015 
SED udviklingsseminar med HumanHuman 
Nies, Johan, Gitte, Maria, Torben, Annette, Lya og Per deltog 
 
 
2016 
22. januar 2016 
SED Nytårskur 
14 deltagere (Maria, Hanne Miriam, Torben, Peter J. og Per) 
 
28.-29. januar 2016 
Partnermøde i EU projekt Social Entrepreneurshipdevelopment in Baltic Sea Region i Helsinki, 
Finland  
Per deltog 
 
18. februar 2016  
Crowdfunding til din socialøkonomiske virksomhed 
 
22. februar 2016 
Introduktion til Back to Lige Project 
 
24. februar 2016 
Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere på Fyn 
 
2. marts 2016 
SED Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt  
Tema: Socialfondsprojekt Rummelig iMidt, Rimelighedskrav og samarbejde med fagbevægelsen. 
25 deltagere (for SED Per) 
 
7. marts 2016 
Introduktion til partnerskaber 
Tema: Hvordan kan socialøkonomiske virksomheder forberede sig til at indgå partnerskaber med 
traditionelle virksomheder. 
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond. 
Der var 15 deltagere. 
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8. marts 2016 
SED Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i København 
KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, 2450 København 
Tema: Fundraising til socialøkonomiske virksomheder. Oplæg ved Lone Christiansen 
fra cmuligheder. 
30 deltagere 
 
17. marts 2016 
Hvilken virksomhedsform skal du vælge til din socialøkonomiske virksomhed? 
Oplægsholder Advokat Birgitte Brøbech 
Der var 18 deltagere  
 
1. april 2016 
Kick off Meeting in EU BYSED projektet – Stockholm 
Gitte og Per deltog 
 
22.-24. april 2016 
Det Fælles Bedste Folketræf i Hvalsø (ved Lejre) 
2 workshops: 
Bæredygtige flygtningelandsbyer 
Hvalsø Skole, Fredag d. 22. april 2016 kl. 14:30-16:20 
Oplægsholdere: Jørgen Olesen, arkitekt - Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark 
Der var 16 deltagere til arrangementet  
Socialt entreprenørskab - en status 
Hvalsø Skole, Fredag d. 22. april 2016 kl. 14:30-16:20 
Oplægsholder: Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark 
Der var 13 deltagere 
 
28. april 2016 
Samarbejd med socialøkonomiske virksomheder og tag et konkret ansvar 
-AFLYST – pga. At kun en traditional virksomhed meldte sitg til arrangementet (10 
socialøonomiske virksomheder havde tilmeldt sig arangementet) 
 
20. maj   
Dissemination Conference for EU project "The Social Entrepreneurship Development in the Baltic 
Sea region" i København. 
40 deltagere fra 10 nationer 
 
21. maj 2016 kl. 10-14 
Socialøkonomisk marked i Aarhus 
MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 9-11, 8000 Aarhus C 
Maria og Hanne Miriam deltog, 7 SØV’er deltog med en salgsbod. 
 
28. maj 2016 
Generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark 
 
 
DELTAGELSE I ANDRES ARRANGEMENTER OG MØDER 
 
12. maj 
Social Enterprise Programme 2015 
Per er dommer  
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D. 8.-11. September 2015 
RUC studietur til Mondragon i Spanien 
Lya deltog 
 
Onsdag d. 9. September 2015 
Oplæg om socialt entreprenørskab på VIA´s Entrepreneurship uddannelse i Aarhus 
Per 
 
28..-30. September 2015 
UNESCO’s Learning Cities Konference i Mexico City 
Tema: Building Sustainable Learning Cities 
Niels Johan deltog 
 
Tirsdag d. 29. September  2015 
Iværk&Ivækst 2015 -  i København 
Per og Gitte deltog 
d. 21. Oktober 2015 
Deleøkonomi - Hvad kan du lære af Airbnb, Flex Funding, Netflix og Uber? - Aarhus Universitet 
Hanne Miriam 
 
Torsdag d. 22. Oktober 2015 
ERHVERVSKONFERENCE OM SOCIAL ANSVARLIGHED – i Skanderborg 
Maria deltog 
 
16. november 2015 
GEW åbningsevent 
Gitte deltog 
 
16. november 2015 
Konference om socialøkonomiske virksomheder i Aalborg 
 
19. november 2015 
Entrepreneurship Awards 2015 i Fredericia 
Maria og Per deltog 
 
d. 20. November 2015 
Masterclass - Kritiske perspektiver på socialt entreprenørskab – RUC 
Niels Johan deltog 
 
d. 26. November 2015 
Rådet for socialøkonomiske virksomheders konference i København 
Gitte og Lya deltog 
 
2016 
d. 11. Januar 2016 
Nytårskonference: Vækst og innovation med nye partnerskabsmodeller 
(om partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og traditionelle virksomheder.) 
Jyske Bank, VirksomhedsnetværkCabi og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar 
Maria deltog 
 
19. januar 2016 
Nye tider - Nye finansieringsformer - København -  
Gitte deltog 
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25. januar 2016 
Nye velfærdsscenarier – forskning og praksis i dialog - Roskilde Universitet  
Niels Johan deltog 
 
28. januar 2016 
Oplæg for HelsinkiThink Company 
Per 
 
03-02-2016:  
Beskæftigelsesudvalgets åbne samråd om socialøkonomiske virksomheder 
Annette deltog 
 
5.-7.2.  2016 
1st Festival “Greece All Over” in Denmark 
Niels Johan deltog 
 
2. marts 2016 
Konference om SØV og CSR i Silkeborg 
Maria og Per deltog 
 
5. marts 2016 
FOSIA 2016 
Per var dommer 
 
6.-7. april 2016 
SocialX workshop med 50 centrale aktører i det socialøkonomiske felt 
Per deltog 
 
14. april 2016 
Fremtidens Veteranhjem seminar 
Per deltog 
 
24. maj 
Social Enterprise Programme 2015 
Per er dommer 
 
26.-27. Maj 2016 
Innovative Ecosystems Conference i København 
Gitte og Per deltog 
 
 


