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Bestyrelsens beretning til generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark 
D. 9. Maj 2015 
Beretningsperiode 23. november 2013 – 9. maj 2015 

Sociale Entreprenører i Danmark har udviklet sig meget siden november 2013 hvor vi afholdt 
sidste ordinære generalforsamling. Grunden til den lange periode mellem generalforsamlingerne er 
at vi i 2013 valgte at ændre tidspunktet for afholdelse af ordinær generalforsamling  til at lægge i  
første halvdel af året frem for i 3. kvartal. Det skete bl.a. fordi det passer bedre med regnskabsåret 
for foreningen. 
SED afholdt en ekstraordinær generalforsamling i december 2014 med henblik på at opdatere 
vedtægterne bl.a. i forhold til at foreningen på grund af  deltagelse i et EU projekt skulle kunne 
have lønnede ansatte. 

Der har som nævnt været en stor udvikling og aktivitet i foreningen fra november 2013 til i dag. 
Herunder er der gennemgået nogle hovedpunkter. 

Arrangementer: 
SED har i perioden afholdt 19 arrangementer, som dækker over Lokale netværksmøder (afholdt i 
Aarhus og fra april 2014 også i København), studieture, temamøder og konference. 
I forhold til de lokale netværksmøder for socialøkonomiske virksomheder, har vi lavet aftale med 
netværket i Vejle og i Nordjylland om at deres møder annonceres på SED´s hjemmeside.  
Vi arbejder stadigt på at udbrede netværksmøderne til Fyn og Sjælland. 
Vi har sammen med Kooperationen holdt ”Stormøde for aktører i det socialøkonomiske felt”. 
Hensigten er at aktørerne her kan få mulighed for at koordinere indsatsen og samarbejde til gavn 
for feltet og de socialøkonomiske virksomheder. 
SED har også deltaget i en række konferencer og møder som andre har arrangeret.  
Man kan få uddybende information om dette i nedenstående ”Aktivitetskalender”.  
Man kan finde referat af alle SED arrangementer her: www.sociale-entreprenører.dk/afholdte-
arrangementer.html  
 
Informationsindssats 
SED har haft en betydelig nyhedsformidling i perioden, og bort set fra tidsrummet d. 16. april til d. 
15. maj 2014, hvor SED´s hjemmeside ikke var oppe at køre pga. et servernedbrud, er denne 
indsats løbende vokset og udvidet. 
SED´s Nyhedsbrev er blevet udsendt hver måned i hele perioden med i alt næsten 500 
nyhedsfeatures. 
Nyhedsbrevet har ny næsten 900 abonnenter. 
Facebooksiden, hvor der postes ca. 3-4 nyheder dagligt har nu 620 likes 
Der har også været løbende postninger på LinkedIn via Socialøkonomisk Netværk Gruppen. 

Egne informationsmaterialer 
I forbindelse med Folkemødet 2014 producerede SED en introduktionsfolder til foreningen og fik 
lavet logo til foreningen. Logo er designet af Media-Now. 
VI arbejder på at lave en opdateret udgave af introduktionsfolderen til Folkemødet 2015. 

Omtale af SED i Litteratur og TV 
SED er i perioden omtalt i flere bøger og rapporter. Se mere i nedenstående liste ”Omtale af SED i 
Litteratur og TV” 

Samarbejdspartnere og kontakter 
SED har udbygget sit kontaktnetværk i perioden, ikke mindst pga. ”Stormødet for aktører i det 
socialøkonomiske felt” november 2014. Vi har bl.a. haft godt samarbejde med VIA University 
College, Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder, Kooperationen, Frivilligt Forum, Den 
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Sociale Kapitalfond, Foreningen for Social Innovation, Cultura21, Reach for Change og naturligvis 
alle de socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere. 

Nyt kontor 
SED har siden september 2014 haft fast kontor i MarselisborgCentret, bygning 4. 
Der er lavet aftale om at SED kan benytte lokalerne huslejefrit det  første år. Derefter skal vilkårene 
aftales igen. Tanken er at SED efterhånden skal betale husleje for lokalerne. 
SED er på stedet del af Social Business Shelter, som er et initiativ der giver husly og 
opstartsrammer for socialøkonomiske virksomheder. 

Internationalt 
SED er kommet med i et ERASMUS+ EU projektet ”The Social Entrepreneurship Development in 
the Baltic Sea region” , som kører fra d. 1. september 2014 til d. 31. august 2016. SED deltager 
sammen med organisationer, der arbejder med at støtte sociale iværksættere og 
socialøkonomiske virksomheder i Finland, Sverige, Polen, Estland, Letland og Litauen.  
SED´s del af ansøgningen udgør 14.476€ eller ca. 107.000 kr. som primært udbetales til løn for det 
arbejde der udføres i projektet. Det er primært undervisningsmateriale f.eks. rapporten Social 
Enterprise Snapshots around The Baltic Sea: www.sociale-
entreprenører.dk/assets/files/SocialEnterpriseSectorSnapshot.pdf  
Projektet 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 
kntakter, der måske kan resultere i deltagelse i flere internationale projekter i fremtiden. 
Læs mere om projektet her: www.sociale-entreprenører.dk/sed-deltager-i-nyt-eu-projekt.html  

SED ansatte 
Grundet EU projektet har SED fra 1. september haft lønnede ansatte. Det drejer sig om Per Bach 
og Maria Christiansen. 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. 

SED´s organisering 
Vi arbejder på at organisere SED´s arbejde i  forskellige ”Boards”. 
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 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. 

SED Startup vejledning 
Siden december er SED startet med at tilbyde vejledning til socialøkonomiske startups i Aarhus 
området. Vi har foreløbig hjulpet 7 virksomheder, hvoraf nogen har haft en enkelt samtale og 
nogen har haft flere. Det er et krav at man er medlem af SED for at modtage vejledning. 
Foreløbig står Torben Simonsen, Peter Jørgensen og Per Bach for vejledningerne. Vi arbejder 
løbende på at udvikle konceptet.  
På længere sigt er ideen at udvikle en egentlig startup pakke til sociale iværksættere, så de på en 
enkel og billig måde kan få adgang til advokat, Revisor, Fundraiser og andre kompetencer. 
I den forbindelse prøver vi på at aktivere SED´s netværk af samarbejdspartnere for at indgå 
samarbejder med dem om at yde Pro Bono vejledning til de socialøkonomiske startups. 
 
Alt i alt har udviklingen været meget positiv, og fremtiden for foreningen lover også godt. 
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UDDYBENDE INFORMATION 

 
Omtale af SED i Litteratur og TV 

Sociale Entreprenører i Danmark er omtalt i bogen ”Sammen om velfærd”, der udkom april 2014 

Sociale Entreprenører i Danmark er omtalt i bogen ”Inklusion – et socialpolitisk indspark” der 
udkom september 2014. 

Sociale Entreprenører i Danmark har skrevet anmeldelse af bogen ”Inklusion – et socialpolitisk 
indspark”  i Pengevirke nr. 3 2014. 

Sociale Entreprenører i Danmark er omtalt i rapporten ”A map of social enterprises and their eco-
systems in Europe - Country Report: Denmark”, der udkom oktober 2014 

Sociale Entreprenører i Danmark er omtalt i rapporten ”Sosialt entreprenørskap og sosial 
innovasjon Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden”, der 
udkom i februar 2015 

Sociale Entreprenører i Danmark har skrevet det danske bidrag til rapporten  ”Social Enterprise 
Sector Snapshot Around The Baltic Sea”, der udkom februar 2015.  
Rapporten er en del af projektet ”The Social Entrepreneurship Development in the Baltic Sea 
region”, der er er iværksat under Erasmus+ programmet og er medfinansieret af EU. 
 
TV 
SED er blevet interviewet i ITV OJ i april 2015 udsendelse kan ses her: vimeo.com/123323488 

 

Aktivitetskalender 

23. november 2013 
SED Generalforsamling 

26. november 2013 kl. 18.00 
Oplæg om SØV for Netværk for Socialøkonomiske virksomheder i Vejle - I Spinderihallerne. 
15 deltagere 

28. november kl. 10.30 
Oplæg om SØV i Andelssamfundet i Hjortshøj 
30 deltagere 

3. december 
Møde i Innovationsprojektet i Aarhus 
på Kofoed Skole 
Per deltog 

18. januar  
SED bestyrelsesdag i Horsens 

3. februar 
Konference om Socialøkonomi 
Grenesminde Taastrup 
Annette, Maria, Ella og Gitte deltog fra SED 
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5. februar  
Arbejdsseminar – Innovationsprojektet i Aarhus 
VIA University – Skejbygårdsvej 
Per deltog 

6. februar 
Café og Netværksmøde for SØV og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 
Kofoed Skole Aarhus 
12 deltagere 

20. februar 
Innovation på det sociale område – aktører i Region Midt 
36 deltagere 

20. februar 
Netværksmøde for Socialøkonomiske virksomheder i Vejle 
Maria deltog fra SED 

24. februar 
Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte  
Kolding Kommune inviterer Region Syddanmark til inspirationsseminaret  

27. februar 
Socialøkonomisk Spisemøde  
Café Frida i Aarhus 
7 deltagere 

3. april   
Reception for Bogen ”Sammen om Velfærd”  
på Kofoeds Skole Aarhus 
25 deltagere 

28. april  
Café og Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København  
13 deltagere - Annette og Per deltog fra SED 

8. maj 
Café og Netværksmøde for SØV og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 
Hos BOAS Specialisterne Aarhus 
26 deltagere 

10. maj 
Future Battles i København (med Cultura21 og Foreningen for Social Innovation) 
25 deltagere 

13. maj 
Future Battles i Århus (med Cultura21 og Foreningen for Social Innovation) 
15 deltagere 

15.maj  
Per var dommer i Social Enterprise Programe (Fonden Young Enterprise) 
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22. maj  
MatchPoints – Aarhus Universitet  
Frivillig Inspirationsdag (med deltagelse af Robert Putnam) 
Per deltog 

2. juni 
undervisning på bachelor 3K uddannelsen Diakonskolen Aarhus 
Per stod for undervisningen 

12-15. Juni 
Folkemøde på Bornholm 
Maria og Per deltog 

11. juni 
Workshop om udvikling af en professions bachelor i ”Socialt entreprenørskab” VIA 
Per deltog 

19. juni 
Afsluttende seminar om innovationsprojektet i Aarhus  
(omkring samarbejdsflader – Via, Aarhus kommune og socialøkonomiske virksomheder) 
Per deltog 

17. juli 
Møde med Kooperationen – Anne Worning og Susanne Westhausen 

1. august  
SED flytter ind i nyt kontor i Marselisborg Centret Aarhus 

4. September 
Åbning af Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder – Socialstyrelsen København 
GAME DENMARK Enghavevej 
Per deltog 

11. september 
Café og Netværksmøde for SØV og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 
Marselisborg Centret – Tema: Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder 

16. september 
Café og Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København  
Tema: Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder 

Oktober 
Måling af social værdi 
Arrangør: Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder 
Lya deltog 

25. oktober 
Bestyrelsesarbejdsdag i Sundholm Vej 8 i København 
Gitte, Annette, Maria, Lya og Per deltog 

28. oktober 2014  
Socialøkonomiske årspris 
Gitte, Annette, Lya Maria og Per deltog 
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10. november 
Café og Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København  
I samarbejde med Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder 
Annette  

10.-12. November 
EU projektmøde i Riga 
11. November  
oplæg ved Social Enterprise Forum i Riga 
Per deltog 

18. november 
Café og Netværksmøde for SØV og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt på Kofoeds 
Skole 
I samarbejde med Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder. 
Per deltog 

20. november  
Danish Entrepreneurship Awards 2014 i Fredericia 
Maria og Per deltog 

21. november 
Studietur til socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland 
Maria og Per deltog 

21. november 
Arrangement for  tidligere og nuværende  studerende på Master i Socialt Entreprenørskab. CSE 
Lya deltog  

24. november 
Workshop om hvilke funktioner et online netværk bør have for at blive et brugbart og relevant 
værktøj for socialøkonomiske virksomheder i Danmark, Skibhusvej 52B, Odense 
Per deltog 

25. november 
Stormøde for aktører på det socialøkonomiske område København i Studenternes Hus 
Lya, Gitte og Per deltog 

26. november 
Socialt ansvar er en god forretning 
VIA innovationsprojekt konference i Aarhus 
Per deltog 

9. december AFLYST!!!!! 
Workshop: Lær at måle social værdi i socialøkonomiske virksomheder 
Skibhusvej 52B, Odense 

d. 10. december 2015 
SED StartUp Aarhus første møde 
Per, Torben, Peder 

16. december 
Ekstraordinær generalforsamling i SED i Aarhus 
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2015 
d. 15. Januar 2015 
Vækstudfordringen - Connect Denmark Pitch-dag - København 
Annette deltog 

d. 21. januar 2015 
Socialøkonomi i udsatte områder - Aarhus - 
Lya deltog  

Lørdag d. 24. januar 2015, kl. 11.00-13.00 
Har vi den rigtige forretningsmodel? 
Per, Torben, Peter deltog 

Torsdag d. 29. januar 2015 
Design for Change 2015 - Aarhus  
Per Maria deltog 

Lørdag d. 31. Januar 2015 
Bestyrelsesdag – Aarhus 
Ole, Maria, Ella, Annette, Lya, Gitte, Niels Johan, Per, Torben, Peter 

Torsdag d. 5. Februar 2015 
Café og Netværksmøde for SØV og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 
Per, Torben deltog 

24. februar Februar 2015 
Café og Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i København  
”PB43 – et socialt iværksætter- og arbejdsfællesskab” 
Lya og Annette deltog 

24. februar 
Netværksdag for social entreprenører på Jyderup Højskole 
Ella deltog 

25. februar 2015 
Socialøkonomisk heldagsarrangement i Aarhus (Merkur og Vækstcenter for Socialøkonomiske 
virksomheder) 
Per deltog Maria 

12. marts 2015 
DANSIC 
Per holdt oplæg om timebanker 

d. 19. marts 2015 
European Social Business Forum 2015 - Oslo  
Lya deltog 

d. 19.-20. Marts 2015 
EU projekt Partnerskabsmøde i Talin Estland 
Per deltog 
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torsdag d.  9. April 2015 
Sådan starter du en socialøkonomisk virksomhed – Start Vækst Aarhus 
Maria deltog 

Torsdag d. 16. April 2015 København 
Social Iværksætter Pris 2015 – København 
Per deltog 

Mandag d. 20 april 
Socialøkonomiske virksomheder diskuterer Karsten Kochs anbefalinger til beskæftigelsespolitik for 
udsatte borgere. Arrangør: Kooperationen. 
Lya og Annette deltog 

Torsdag d. 23. april 
Café og Netværksmøde for SØV og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 
38 deltagere 

Lørdag d. 9. maj 2015 - København 
Ordinær generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark 
 
Lørdag d. 9. maj 2015 – København 
SED Arbejdsdag 
Maria, Annette, Niels Johan, Lya, Gitte, Torben og Per deltog 
 
Kommende arrangementer i 2015 
12. maj 
Per er dommer i Social Enterprise Programme 
 
12. maj 2015 
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  
  
Torsdag d. 1. juni 2015, kl. 15.00-17.00 - Aarhus 
Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt  
 
d. 4. juni 2015  
SED Startup vejledning - i Aarhus 
  
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. 
 
d. 12. Juni 2015 
SED studietursbesøg til Bornholms Mosteri 
 
Torsdag den 13. august 2015 - København 
Roundtable om socialøkonomiske virksomheder i den Baltiske Region 
 


