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Generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark (SED) 
9. maj 2017 

 
Bestyrelsens beretning 

 
(Beretningsperiode 29. maj 2016 - 8. maj 2017) 

 
 
Det har været et travlt og begivenhedsrigt år for Sociale Entreprenører i Danmark (SED) siden maj 
2016, hvor vi afholdt seneste ordinære generalforsamling. 
Nedenfor gennemgås hovedpunkterne i forenings-året 2016-2017. 
 
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. 
 
Mennesker bag SED - Ansatte, frivillige etc. 
 
Kontoret er bemandet de fleste af årets hverdage med en blanding af fleksjobansatte medarbejdere, 
praktikanter og frivillige. 
 
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. 
  
Ansatte 
Hanne Miriam Larsen har været ansat i fleksjob siden maj 2016  
Gitte Ladefoged er efter 14 dages virksomhedspraktik blevet ansat i fleksjob pr. 1. maj 2017. 
Gitte Kirkeby har været ansat 104 timer i forbindelse med BYSED Seed Money projektet d. 1. april 
2016 - d. 31. marts 2017. 
Maria Christiansen har været ansat 30 timer i 2016 i projekt “Social entrepreneurship development 
in Baltic Sea region”. 
Per Bach er ansat 20 timer om måneden primært finansieret via de EU projekter SED deltager i. 
 
Studie-praktikanter 
Camilla Sjölund, bliver praktikant i SED fra d. 31. juli – 30. november 2017. Hun studerer 
Kommunikation og Kultur på Syddansk Universitet. 
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 fire virksomhedspraktikanter Jeanet, Karina, Cecilie og Lone. 
Desuden har SED via en aftale med Aarhus Kommune haft Charlotte i virksomhedspraktik som en 
del af visitation til fleksjob. Praktikanterne har bl.a. bidraget med forskellige typer af research, 
database-opbygning og grafisk arbejde. 
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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.  
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 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. 
 
Arbejdsgrupper 
SED har forsøgt at køre 2 arbejdsgrupper: 1. ”Gruppen for Socialt iværksætteri med og for børn og 
unge” og 2. ”Gruppen for måling af social værdi”.  
Pga. af manglende ressourcer og øgning af foreningens aktiviteter på andre områder, har vi været 
nødt til at stille arbejdsgrupperne i bero det seneste år. Når SED har flere arbejdsressourcer, vil vi 
gerne genoptage arbejdet i grupperne. 
 
Medlemmer 
Pr. 1. maj 2017 har SED ca. 120 betalende medlemmer. 
Foreningen tilbyder forskellige typer af medlemskaber, personlige og virksomheder. Antallet af 
virksomhedsmedlemskaber, der primært tæller socialøkonomiske virksomheder, er stigende, og 
SED har nu ca. 40 virksomhedsmedlemsskaber. 
SEDs medlemsskare omfatter nu også enkelte udenlandske medlemmer og enkelte kommuner. 
SED har i foråret 2017 iværksat en kampagne for at øge medlemstallet med henblik på at styrke 
feltet og foreningen. 
 
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 – der blev givet ca. 3000 kr. fra projektpuljen (til informationsarbejde) og 
ca. 31.000 kr. fra driftspuljen. SED er med bevillingen anerkendt som landsdækkende almennyttig 
forening og er dermed berettiget til at søge midlerne fremadrettet.  
Desuden har Merkur Andelskasse bidraget med et økonomisk tilskud til tryksager i forbindelse 
med afholdelse af socialøkonomisk julemarked i december 2016. 
 
FORENINGENS AKTIVITETER 
 
Arrangementer 
SED har i perioden afholdt 21 arrangementer, som omfatter lokale netværksmøder i tre regioner 
(Aarhus, København og Fyn), studieture, temamøder, workshops og to socialøkonomiske 
markeder. Den samlede liste kan ses i oversigten nedenfor under ”SED’s egne arrangementer” 
(man kan desuden finde en samlet liste med referater af alle SED arrangementer her: www.sociale-
entreprenører.dk/afholdte-arrangementer.html) 
Temamøderne har omhandlet emner som juridiske forhold, fundraising, organisation og 
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. 
 
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. Vi arbejder 
stadigt på at øge aktiviteterne og udbrede netværksmøderne mere, især på Sjælland og Fyn. 
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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”. 
 
Som noget nyt har SED i 2016 arrangeret to socialøkonomiske markeder i Aarhus, begge i 
samarbejde med MarselisborgCentret: Sommermarked i forbindelse med MarselisborgCentret’s 
SPARK-festival i maj 2016 og Julemarked i december 2017 i MarselisborgCentret’s kantine. 
Ærindet med de socialøkonomiske markeder er at facilitere samarbejdet mellem lokale SØV’er i 
Aarhus, øge kendskabet til socialøkonomske virksomheder og skabe generel opmærksomhed på 
feltet omkring socialøkonomi og social og miljømæssig bæredygtighed. 
Desuden har SED for første gang fungeret som kursus-arrangør med et 3-moduls kursus i 
fundraising der blev afholdt i samarbejde med Lone Christiansen fra cMuligheder. Kurset blev 
afholdt i både København og Aarhus. Der har været god respons fra kursister, og vi arbejder 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 ca. 200 personer til SED´s 
arrangementer i perioden. Herudover har ca. 300 personer deltaget i de to socialøkonomiske 
markeder SED har afholdt i perioden. 
 
 
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 
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 enkelte personer og virksomheder med udvikling via telefon og 
mail korrespondance. 
 
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 bidrager – med sparring 
og hjælp til fundraising- til den igangværende proces, der skal drive ejendommen som en 
socialøkonomisk virksomhed. Virksomheden skal skabe arbejdspladser for håndværkere i fleksjob, 
der kan have udsatte unge i praktik o.lign, både til at indrette de nye lejemål og til at bevare 
ejendommen i god stand. De nye lejemål skal helt eller delvis bruges med et socialt sigte, som f.eks 
akutboliger og/eller udlejes til mennesker med særlige behov 
 
DELTAGELSE I PROJEKTER 
 
EU-Projekter  
Sociale Entreprenører i Danmark har i perioden deltaget i tre Internatioale 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-
marts2017) sammen med organisationer fra Polen, Estland, Letland og Litauen. 
Læs mere om projektet her: http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/sed-med-i-eu-seed-money-
projekt.html  
3. Norden projekt (august 2016-januar 2017) sammen med organisationer i Estland og Letland). 
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I forbindelse med projektet stod SED for at arrangere et studiebesøg i København i d. 22. 
november 2016 for offentlige ansatte og beslutningstagere fra Estland og Letland om den danske 
registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder.  Selveje Danmark var vært for besøget og 
stillede lokaler til rådighed på Børsen. 
Læs mere o besøget her: http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/studiebesog-fra-estland-og-
letland-om-rsv-ordningen.html  
Projektet resulterede desuden i en rapport om mærkeordninger indenfor social ansvarlighed i 
Danmark, Estland og Letland. Rapporten er omtalt under ”Materialer hvor SED har bidraget”. 
 
I 2017 har Sociale Entreprenører i Danmark sammen med 3 andre støtteorganisationer for sociale 
iværksættere fra lande i Østersøregionen fået penge fra Nordisk Ministerråd til projektet ”Social 
entrepreneurship development in the Baltic Sea Region”, som skal starte i august 2017 
Projektet er bevilliget under Nordisk Ministerråds støtteprogram for NGO´er i Østersøregionen i 
2016. Formålet med projektet er at stimulere udviklingen af social 
entreprenørskab/socialøkonomiske virksomheder i Østersøregionen ved at tilbyde uddannelse, 
networking og udveksling af best practice eksempler mellem landene i Østersøregionen. 
 
Herudover er der foreløbig søgt om: 
- Et mindre projekt som er en fortsættelse af Erasmus+ projektet ”Social Entrepreneurship 
Development in Baltic Sea region” i 2016-2018, hvor Letland skal være led-partner. 
- Et Norden Plus projekt sammen med Letland og Polen i 2016-2017. Projektet er udviklet som en 
del af SED medvirken i BYSED projektet. Vi regner med svar i  løbet af sommeren 2017. 
 
Endelig regner SED med i løbet af maj 2017 at indsende ansøgning i et projekt sammen med 
organisationer i Estland, Tyrkiet og England. Estland er ansøger og koordinator på projektet.  
 
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. 
 
Mikro Iværksætter Platform projektet (tidligere Bæredygtige Flygtningelandsbyer) 
SED har det sidste års tid arbejdet på at udvikle et koncept omkring Bæredygtige 
Flygtningelandsbyer. Projektet er nu omdøbt til Mikro Iværksætter Platform projektet. Og dette 
projekt 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 flere forskellige aktører, som kunne have interesse i 
projektet b.la. LO Aarhus og Aarhus Kommune. Der arbejdes pt. På at lave en større 
projektbeskrivelse, som kan danne grundlag for en fondsansøgning. 
Kontaktperson for projektet er Jørgen Olesen email: jorgen@socialeentreprenorer.dk 
 
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 1850 undersider, som bl.a. inkluderer en liste over 230 danske 
socialøkonomiske virksomheder, en link-liste med 350 links til aktører i feltet nationalt og 
internationalt, og en konference- og møde-liste med events fra hele verden. 
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SED´s Nyhedsbrevet er udsendt via emails hver måned i hele perioden (undtagen juli). Siden maj 
sidste år er der produceres ca. 250 små og store nyhedsartikler til Nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet har 
nu 1400 abonnenter. 
Facebooksiden, hvor der postes nyheder dagligt, har nu 1750 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. 
Der er desuden lavet opdateringer af foreningsfolderen, samt diverse flyers med generel 
information om SED og til særligt brug ved arrangementer som Folkemødet og de 
socialøkonomiske markeder. 
 
Artikler og omtaler 
 
9. februar 2017 
Debatindlæg på Altinget: civilsamfund 
"Entreprenørformand: Sådan kan de sociale virksomheder styrkes" 
Af Per Bach, formand for Sociale Entreprenører i Danmark 
http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/entreprenoerformand-styrk-de-sociale-
ivaerksaettere  
 
februar 2017 
Omtale af SED i februar Netbrevet for Gymnasielærere i Erhvervsøkonomi 
https://sway.com/x0zVD0syFse7katI  
 
marts 2017 
blogindlæg til Fonden for Entreprenørskab 
"Verden kalder på flere unge sociale iværksættere" 
Af Per Bach, formand for Sociale Entreprenører i Danmark, og Gitte Kirkeby, projektleder Sociale 
Entreprenører i Danmark 
http://ffe-blog.dk/verden-kalder-paa-flere-unge-sociale-ivaerksaettere/  
 
30. marts 2017 
Debatindlæg på Altinget: civilsamfund 
Af Per Bach, formand for Sociale Entreprenører i Danmark 
"Entreprenørformand: Danmark har brug for nye socialøkonomiske samarbejder" 
http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/entreprenoerformand-danmark-har-brug-for-nye-
socialoekonomiske-samarbejder#.WNz1NEMErj4.facebook  
 
 
Foredrag oplæg mv. 
I perioden har SED bl.a. holdt oplæg for: 
VIA UC - Socialt Design for Change (Herning) 
Social Entrepreneurship and Management på Roskilde Universitet (Roskilde) 
HaveSalon - terapi og rehabiliterings have netværk (Årslev – Fyn) 
Thisted Kommune -  Frivillig Thy (Thisted) 
Erhvervsøkonomi lærer i Gymnasierne - FIP kursus (Vejle) 
Aarhus Kommunes Rådmandsgruppe (Aarhus) 
Liv og Job (Stubbekøbing) 
Foreningshuset Sundholmsvej 8 (København) 
”SPARK kick-start og besigtigelse” på MarselisborgCentret (Aarhus) 
Frivilligcenter Aarhus (Aarhus) 
Alternativet, Aarhus (Aarhus) 
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Materialer hvor SED har bidraget 
 
Marts 2017 
Sociale Entreprenører i Danmark har bidraget til rapporten ”Social Entrepreneurship Certification 
and Labeling”. Rapporten analyserer eksisterende mærkeordninger indenfor social ansvarlighed og 
bæredygtighed i Estland, Letland og Danmark og anviser en vej fremover. Rapporten er produceret 
som del af projekt “Social Entrepreneruship for a Sustainable Future”.  
http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/assets/files/Norden-Rapport-marts-2017-1.pdf  
 
April 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 er endnu ikke tilgængelig i sin færdige form. 
 
 
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 2016-17 med også at lave formelle samarbejdsaftaler. Der er 
foreløbig lavet formelle samarbejdsaftaler med: 
Det Kooperative Fællesråd i Aarhus 
Kooperationen 
Foreningen for Social Innovation 
 
Vi har endvidere i perioden indledt et samarbejde med RespektRum om lokaler, faciliteter og 
praktikaftaler. 
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 desuden haft samtaler med Altinget om evt. samarbejde om informationsindsats på det 
socialøkonomiske område.  
 
Facilitering af samarbejder. 
SED har i de seneste 2 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 tre gange i 2015 og 2016, og der er fastsat endnu et Netværksmøde i 
september-oktober 2017. 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 deltaget i møde med 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. Dette samskabelsesforum forventes startet i sommeren 2017. 
 
Som et led i at facilitere netværk og samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder har SED i 
2016 iværksat to socialøkonomiske markeder på MarselisborgCentret i Aarhus. De 
socialøkonomiske markeder er opstartet som en konkret indsats med henblik på at stille handels-
muligheder og salgsplatforme til rådighed for SØV'er for at synliggøre virksomhederne og feltet 
generelt. Virksomhederne, samarbejdspartnerne og de besøgende har været positive i deres 
tilbagemelding, og SED forventer at videreudvikle dette markeds-initiativ. 
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Internationalt samarbejde 
SED har i perioden udbygget sit internationale engagement. Gennem deltagelse i  EU Projekterne, 
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. 
 
Men SED har i perioden også knyttet kontakt til organisationer i Israel, Rumænien og på Island 
samt med Social Enterprise UK i England. 
Det har bl.a. medført at SED deltager i at gennemføre en Social Enterprise Day d. 16. november 
2017 med deltagelse af 10 lande fra SED´s netværk og yderlige 5-10 lande fra Social Enterprise 
UK´s netværk. Dagen skal med arrangementer og aktiviteter på sociale medier sætte fokus på 
socialøkonomiske virksomheder. 
Læs mere og dagen her: http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/social-enterprise-day-2017.html  
 
Herudover har SED knyttet kontakt med DIESIS projektet i Bruxelles (www.diesis.coop European 
Research and Development Service for the Social Economy) og har bl.a. bidraget med et interview 
til en forskningsundersøgelse om socialøkonomiske virksomheders betydning for udviklingen af et 
bæredygtigt fødevaresystem i Europa. 
 
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 halve års tid sammen med MarselisborgCentret arbejdet på at udvikle et 
koncept for en socialøkonomisk parkeringsordning for MarselisborgCentrets område. Arbejdet er 
fortsat på et tidligt stadie. 
 
Mikro Iværksætter Platform 
(projektet er omtalt under ”Deltagelse i projekter”) 
I forbindelse med arbejdet har vi bl.a. haft møder med ChoraConnection og den lokale valuta 
”Betal med Djurs”. 
SED vil i den udstrækning, der er ressourcer til det udvide dette nye arbejdsområde i 2017-18. 
 
Herudover arbejder vi også på at udvikle og drive Sociale Entreprenører i Danmark som en 
socialøkonomisk virksomhed, samt så snart det er muligt at blive en Registreret Socialøkonomis 
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 
operere i feltet. Derfor arbejder SED også kontinuerligt for at styrke foreningens impact og 
fundament og for at kunne måle effekten af dette. I det følgende omtaler vi forskellige indikatorer, 
der kan give et indtryk af effekten af foreningens arbejde. På sigt håber vi at kunne udvikle et 
decideret Impact regnskab for SED. I den forbindelse opfatter SED FN´s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling som et naturligt sigtepunkt for foreningens arbejde. 
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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 støt stigende. Måneds-statistikken for perioden start-april til 
start maj 2017 viser 2100 aktive brugere, 2200 sessioner og 4300 sidevisninger. 
 
Facebook er begyndt at spille en stadig større rolle i SED’s vidensdeling og formidling. Pr. 1. maj 
2017 har siden over 1700 ’synes godt om’/’følgere’. Antallet af følgere, likes, reaktioner 
(kommentarer mv.) og antallet af mennesker der nås med opslagene er stadigt stigende. De 
udsendte opslag har i perioden siden seneste generalforsamling fået omkring 12.300 likes. Når 
opslagene når flest, er det cirka 4000 mennesker, der nås med et enkelt opslag. Indtil videre er 
SED’s Facebook Impact 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 bruger således ikke penge på at booste opslag 
eller generere likes på Facebook, men søger i stedet at inddrage brugerne som aktive formidlere. 
 
Impact via arrangementer 
Der har deltaget ca. 260 personer til SED´s arrangementer i perioden. Herudover har ca. 300 
personer deltaget i de to socialøkonomiske markeder SED har afholdt i perioden. 
 
Impact – respons fra samarbejdspartnere, medlemmer mv. 
 
SED arbejder 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 vil blive 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 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, Country Manager, Reach for Change Denmark. 
 
”SED er en meget vigtig aktør inden for socialt entreprenørskab og socialøkonomi som formidler 
samarbejde mellem de mange forskellige aktører inden for feltet” 
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 
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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, direktør for Den Sociale Kapitalfond 
 
”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 
 
”SED poster mange gode initiativer på Facebook, som jeg videredeler og fortæller om, hvor jeg 
kommer. Det inspirerer mig og andre at høre om socialøkonomiske tiltag fra andre lande” 
Charlotte Holmer Kaufmanas, chef for forretningsudvikling, Specialisterne 
 
”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 
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 
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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 I: 
 
 
SED’S EGNE ARRANGEMENTER OG MØDER 
  
 
Perioden 29. maj 2016 - 8. maj 2017 
 
16.-19. juni 2016  
Folkemødet på Bornholm  
Maria, Lya, Gitte og Per deltog 
 
18. juni 2016 
Folkemødet i Civiltinget 
SED Arrangement - ”Socialøkonomi – model for bæredygtig udvikling” 
25 deltagere 
 
9. august 2016 
SED Kontormøde Aarhus 
Torben, Maria, Hanne, Peter, Jørgen og Per 
 
11. August 2016 
Møde med Davida Ginter fra Be The Change (Israel) www.bethechange.org.il - i SED´s lokaler. 
Per deltog 
 
12. August 2016 
Møde med Ruth Morell og Hanne Marklund fra Jobcenter Aarhus 
Uddybende snak og inspiration til hvordan Jobcenter Aarhus kan etablere en socialøkonomisk 
virksomhed i Ungdomskulturhuset?  
Per 
 
24. august 2016 
Frokostmøde med Dan Boyter, formand for Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst sammen 
med Brian Sørensen, Café Kaffegal 
Per 
 
30.-31. August 2016 
Partnermøde i Norden i Riga 
Vedr. studietur til København for parlamentsmedlemmer og offentligansatte fra Estland og Letland 
omkring Registreringsordningen for Socialøkonomiske Virksomheder. 
Per 
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9. september 2016 
Møde med Helle Medegaard og Jacob Sunimal Sonne, Aarhus Kommune – på Jægergården, 
Aarhus. 
Planlægning af Netværksmøde d. 27.9. 2016. 
Per 
 
15. september 2016 
Møde med Julie Luna Bayer Det Kooperative Fællesråd og Karen Elisabeth Høeg, Kooperationen 
Per 
 
15. september 2016 
SED Arrangement - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder på Fyn 
11 deltagere 
Per og Maria deltog 
 
21. september 2016 
Arrangement - Møde i Kooperationens iværksætternetværk for kooperative og sociale iværksættere 
SED var samarbejdspartner på arrangementet sammen med Kooperationen 
Gitte deltog 
 
23. september 2016 
Møde med Torsten Gejl, Alternativet – Christiansborg 
Per deltog 
 
23. september 2016 
Møde med Anne Katrine Heje Larsen, KPH – København 
Per deltog 
 
23. september 2016 
Møde med Thor Rigtrup og Peter Martin Jakobsen, Creature - København 
Lya og Per deltog 
 
27. september 2016 
SED Arrangement - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere 
i Aarhus og Region Midt – hos Aarhus Kommune 
43 deltagere 
Hanne Miriam, Maria, Torben og Per deltog for SED 
 
29. september 2016 
SED Arrangement - Åben Workshop for sociale iværksættere – i SED´s lokaler Aarhus 
2 deltagere 
Maria og Per deltog 
 
12. oktober 2016 
SED Arrangement - Få forretning/business ind i din sociale idé - i SED´s lokaler Aarhus. 
13 deltage. 
Torben og Per deltog for SED 
 
18. oktober 2016 
SED Arrangement - Åben workshop for sociale iværksættere - i SED´s lokaler Aarhus 
2 deltagere med projekter. 
Maria og Per deltog for SED 
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24. oktober 2016 
Møde - med Social Enterprise UK, CEO, Peter Holbrock  
Per 
 
25. oktober 2016 
Møde - med Foreningen for Social Innovation, Thorleif Jeppesen 
Per 
 
3. november 2016 
SED Arrangement - Hvordan kommunikerer og brander du dit produkt/virksomhed - i SED´s 
lokaler Aarhus. 
13 deltagere 
Torben og Per deltog. 
 
8. november 2016 AFLYST 
SED Arrangement - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder på Fyn 
 
15., 22. og 29. november 2016 (3 tirsdage a 3 timer) 
SED Arrangement - Fundraisingkursus med Lone Christiansen fra cMuligheder 
8 deltagere 
 
15. november 2016 
Møde med Anne Katrine Heje Larsen, KPH 
Per 
 
15. november 2016 
Møde med Thorleif Jeppesen, Foreningen for Social Innovation 
Per 
 
24. november 2016 
Møde med BOAS Specialister (special minds)/ på Socialøkonomisk Vækstpark i Aarhus 
Per 
 
24. november 2016 
SED Arrangement - Samspil mellem Kooperative og socialøkonomiske virksomheder 
Hos Hustømrene –I samarbejde med Det Kooperative Fællesråd i Aarhus og Kooperationen 
18 deltagere 
Per deltog 
 
28. november 2016 
Møde med Joana Bogdanova fra Urban Normads, Rumænien – Hos SED på MC 
Per 
 
29. november 2016 AFLYST 
SED Arrangement - Åben workshop for sociale iværksættere - i SED´s lokaler Aarhus 
Den tilmeldte deltager udeblev – derfor aflyst. 
Maria 
 
3. december 2016 
SED arrangement - Socialøkonomisk marked i Aarhus  
8 virksomheder og ca. 250 besøgende 
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5. december 2016 
SED arrangement - 2 timer med Thomas Medom – i Arbejdernes Landsbank 
I samarbejde med Det Kooperative Fællesråd i Aarhus 
14 deltagere, Per deltog for SED 
 
6. december 2016 
Møde med Monike Sommer – Start af socialøkonomisk virksomhed med 14 somaliske kvinder i 
Gellerup 
Per 
 
6. december 2016 
Telefonmøde med dir. Casper Helbo-Nielsen fra comdia.dk, som forbinder kommuner med 
virksomheder i forbindelse med udbud. Vil gerne markere socialøkonomiske virksomheder på 
platformen.  
Per 
 
9. december 2016 
SKYPE møde med Peter Holbrook, CEO, Social Entreprise UK om samarbejdsmuligheder. 
Per 
 
13. december 2016 AFLYST 
SED Arrangement - Åben workshop for sociale iværksættere - i SED´s lokaler Aarhus 
 
13. december 2016 
Møde med Kooperationen – Ulrik Boe Kjeldsen 
Per 
 
15. december 2016 
Møde med ”Betal med Djurs” Doris Fischer 
Jørgen og Per 
 
19. december 2016 
Møde med Jane og Nanna Ulsøe fra Canvas Planner 
Per 
 
20. december 2016 
Møde med Julie Luna Beyer Det kooperative fællesråd i Aarhus 
Per 
 
2. januar 2017 
Møde med Søren Larsen, LO Aarhus og Rummelig imidt 
Per 
 
9. januar 2017 
Skypemøde med Jaan Aps, Estland og Marara Ulande, Letland om Nordenprojekt 
Per 
 
13. Januar 2017 
Skypemøde med Estland, Letland og Polen om BYSED projektet og ERASMUS+  
Gitte og Per deltog 
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16. januar 2017 
Møde med Aarhus Kommune Helle Medegaard og Jacob Sonne 
Per 
 
17. januar 2017 AFLYST 
SED Arrangement - Åben Workshop for sociale iværksættere i Århus 
 
19. januar 2017 
Skypemøde med Anastasia Costantini fra European Research and Development Service for the 
Social Economy, Cooperatives, and participative Enterprises www.diesis.coop 
Per 
 
20. januar 2017 
SED Nytårskur i Aarhus 
 
23. januar 2017 
Møde med Viggo Thinggaard Silkeborg-afdelingen af LO og medlem af Vækstforum Region Midt 
og Søren Larsen LO Aarhus og Projekt Rummelig imidt. 
Per 
 
24. januar 2017 
Møde med Louise Morell Aarhus FrivilligCenter 
Per 
 
30. januar 2017 
Møde med Canvasplanner 
Per, Hanne Miriam 
 
31. januar kl. 13.00-14.00 
Møde med Anne Katrine Heje Larsen KPH, Re cph og Brain Gain Group 
Per 
 
1. februar 2017 
Møde med Foreningen for Social Innovation 
Per 
 
1. februar 2017 
SED København Møde 
Per, Niels, Niels Johan, Lya, Lone 
 
3. februar 2017 
Skypemøde med Peter Holbrook og Sehan Perera fra Social Enterprise UK – vedr. Social 
Enterprise Day 2017 
Per 
 
6. februar 2017 
Møde med Jimmi Jørgensen vedr. socialøkonomisk udlejningsselskab ”Aakjær Hus” 
Maria, Per 
 
7. februar 2017 
SED Arrangement - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere 
i Aarhus 
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10. februar 2017 
Skypemøde med Amir Sharabi om socialøkonomisk P2P lending platform 
Per 
 
10. februar 2017 
Møde med MarselisborgCenterts SPARK projekt om Socialøkonomisk P-Ordning 
 
13. februar 2017 
Skypemøde med Amir Sharabi, John Luca og Kim og om socialøkonomisk P2P lending platform 
Per 
 
14. februar 2017 
Møde med Det Kooperative Fællesråd  
Per 
 
16. februar 2017 AFLYST 
SED Arrangement - Åben Workshop for sociale iværksættere i Århus 
 
17. februar 2017 
Skypemøde med Katia Dupret, Studieleder på Masteruddannelsen i socialt entreprenørskab, RUC. 
Per 
 
20. februar 2017 
Skypemøde med Carmann Chan og Simona Gulbinaite studerende på den internationale kandidat i 
Socialt Entreprenørskab på RUC. 
Per 
 
2. marts 2017 
Møde Katia Dupret Studieleder på Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab, RUC 
Per 
 
2. marts 2017 
Møde med Foreningen for Social Innovation 
Per 
 
2. marts 2017 
SED arrangement - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København 
Niels Johan, Niels, Per, Gitte  
60 deltagere 
 
3. marts 2017 
Møde med Carsten Terp fra Altinget 
Per 
 
3. marts 2017 
Møde i Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst med Erhvervsminister Brian Mikkelsen 
Per 
 
6. marts 2017 
Møde med Jacob Sonne, Aarhus Kommune – om Aarhus Kommunes samarbejde med 
socialøkomiske virksomheder. 
Per 
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6. marts 2017 
Skypemøde med Kai Hockerts og Bontu CBS vedr. 16. november SocEntDay2017 
 
8. marts 2017 
Møde med Steffen Steffen Korsgaard, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet 
Per 
 
14. marts 2017 
Møde med Julie Bayer, Det Kooperative Fællesråd i Aarhus 
Per 
 
14. marts 2017 
SED arrangement – Temamøde: Hvilken virksomhedsform skal du vælge til din 
socialøkonomiske virksomhed? med Birgitte Brøbeck 
8 deltagere 
Per og Torben deltog 
 
22. marts 2017 
SED arrangement - Fundraising til din socialøkonomiske virksomhed i København 
30 deltagere 
Niels Johan 
 
22. marts 2017 
SED arrangement - Fundraisingkursus i Aarhus  
Torben og Lone 
 
22. marts 2017 
NGO Østersø-netværket Generalforsamling (SED´s optagelse i netværket på dagsordenen) 
Gitte 
 
23. marts 2017 
SED arrangement - Åben Workshop for Sociale Iværksættere i Aarhus 
4 projekter 8 deltagere 
Jens Peter og Per  
 
Onsdag d. 15., 22. og 29. marts 2017  
SED arrangement – Fundraisingkursus i Aarhus 
13 deltagere 
 
30. marts 2017 
SED arrangement - Studietur til socialøkonomiske virksomheder på Fyn 
7 deltagere 
Maria og Per 
 
10. april 2017 
Skype/telefonmøde med Anniina Heikkilä fra studenterforeningen ConAct på RUC 
Per 
 
18. april 2017 
SED arrangement - Åben Workshop for sociale iværksættere i Aarhus 
2 projekter 2 deltagere 
Per 
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25. april 2017 
SED arrangement – TEMAMØDE: Hvilken virksomhedsform skal du vælge til din 
socialøkonomiske virksomhed med Line Barfod hos KPH i København 
18 deltagere 
Per 
 
 
 
 
 
 
SED - DELTAGELSE I ANDRES ARRANGEMENTER OG MØDER 
 
Perioden 29. maj 2016 - 8. maj 2017 
 
30. maj 2016 
BYSED meeting i Aarhus hos VIA University Studentervæksthuset 
7 deltagere  
Per og Thomas deltog for SED 
 
4. juni 2016 
Lille Grundlovsdag i Foreningshuset Sundholmsvej 8 på Amager- Debat om socialøkonomi  
Lya lavede oplæg 
 
6. juni 2016 
BYSED meeting i København – Afholdtes hos Kooperationen 
9 deltagere  
Gitte deltog for SED 
 
9.-11. juni 2016 
BYSED Project partner meeting i Gdansk Polen og deltagels i 14th Baltic Sea NGO Network Forum 
Gitte og Per 
 
13. juni 2016 
Møde om roller for socialøkonomiske virksomheder i udviklingsarbejdet i udviklingslandene hos 
CISU i Aarhus 
Per og Jørgen deltog 
 
21. Juni 2016 
Møde med Frivilligcenter Aarhus (Palle og Elin) - i SED´s lokaler Aarhus  
Per Deltog 
 
27. Juni 2016 
Dialogmøde i Dialogforum for Socialt Ansvar og Vækst – hos Gladfonden i København 
Per deltog 
 
4. august 2016 
Møde med Poul-Erik Tindbæk om hans oplæg til ”Kursus i Socialt Entreprenørskab for Seniorer”. 
Per deltog 
 
5. august 2016 
Møde med Peter Keller fra Café Retro vedr. Projekt Bæredygtige Flygtningelandsbyer 
Jørgen og Per deltog 
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5. august 2016 
Skypemøde med Tanja Wohlrad-Ryan fra Impact Iceland 
Per 
 
8. august 2016 
Møde i Bæredygtige Flygtningelandsby samarbejdsgruppen - med Climatopia Flex og Chora 
Connection m.fl.  hos Chora Connecton i København. 
Jørgen og Per deltog. 
 
11. August 2016 
”SPARK kick-start og besigtigelse” på MarselisborgCentret 
Per holdt oplægget ”Dialog om perspektiverne omkring SPARK, rehabilitering, samfundsansvar og 
bæredygtighed”. 
 
1.september 2016 

Deleøkonomi, digitalisering og ressourceknaphed. Aarhus festugearrangement v/ Jyske bank CSR 
Per og Maria deltog 
 
5. september 2016 
Oplæg for Frivilligcenter Aarhus om socialt entreprenørskab og socialøkonomisk virksomhed. 
Per 
 
14. september 2016 
Oplæg hos Alternativet i Aarhus til arrangement ”Social Entrepreneurship – en aften om socialt 
iværksætteri”. 
Per 
 
24. september 2016 
Det fælles Bedste Østjylland – Fremtidsværksted 
Per deltog 
 
28. September 2016 
Højskolepædagogisk Konference II – Engagementets Dannelse. DGI Byen, København. 
Niels Johan deltog 
 
30. september 2016 
Oplæg for VIA University Herning 
Per 
 
13. oktober 2016 
SUSTENTABILIDAD MÉXICO – Seminar på Den Mexicanske Ambassade i København 
Niels Johan holdt oplæg 
 
26. oktober 2016 
Oplæg på den internationale Kandidatuddannelse i Social Entrepreneurship and Management på 
RUC. 
Per 
 
27. oktober 2016 
Deltagelse i project Settle´s online World Café 
Per 
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8.-9. november 2016 
7th Strategy Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region i Stockholm  
(BYSED seminar d. 9. November) 
Gitte og Per deltog 
 
15. november 2016 
GURUDAGEN 2016 
Per deltog 
 
17. november 2016 
Danish Entrepreneurship Awards 2016 i Frederia 
Maria og Per deltog 
 
21.-23. november 2016  (Hovedprogram d. 22. November på Børsen) 
Studiebesøg fra Estland og Letland i København om registreringsordningen for Socialøkonomiske 
virksomheder. 
Per og Niels deltog 
 
1. december 2016 
Oplæg for Thisted Kommune, hos Frivillig Thy (betalt foredrag 3.000 kr.) 
Per 
 
4. januar 2017 
Netværksmøde for SØ virksomheder Vejle 
Maria deltog 
 
24. januar 2017 
KickOffmøde Silkeborg -Rummelig i Midt  - socialøkonomisk netværk 
Maria deltog 
 
31. januar 2017 
Reception for Social Fremtid, Nyt medie for socialøkonomi, innovation og civilsamfundet. 
Per 
 
1.februar 2017 
Informations- og dialogmøde om social inklusion i Syddanmark 
Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum 
Maria deltog 
 
3. februar 2017 
Reception for Socialøkonomisk Vækstpark 
Maria, Torben 
 
15. marts 2017 
Regionsmesterskaberne i Entreprenørskab, Fonden for Entreprenørskab. Koldinghus. 
Maria var dommer 
 
15. marts 2017 
Oplæg ”Hvordan kan Aarhus Kommune bedst understøtte udviklingen af socialøkonomiske 
virksomheder” ved Rådmandsmøde m. Rådmand Thomas Medom og direktører og chefer 
Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune  
Per 
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16.-17. marts 2017 
BYSED Partner meeting Gdansk 
Gitte og Per deltog 
 
22. marts 2017 
Oplæg om socialøkonomiske virksomheder ved konference for gymnasielærer i erhvervsøkonomi 
(FIP kurser) på Campus Vejle 
Per 
 
22. marts 2017 
SØV / CSR konferencen i Silkeborg d. 22. marts 2017 
Maria og Per 
 
25. marts 2017 
DANSIC PLAYGROUND på Egmont Kollegiet i København  
Niels Johan 
 
27. April 2017 
Netværk for SØ virksomheder Vejle 
Maria deltog 
	


