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 ´”SOCIALØKONOMI & SOCIAL INNOVATION - FÆLLES FOKUS & FÆLLES INDSATS” 

 3-4 dage på Kirketorvet med debatmøder, udstilling, oplæg, workshops og skæve indslag i 
et/flere telte.   

 Evt mulighed for besøg/studietur til SØV´er og lignende undervejs 

 Der må ikke sælges noget- men gerne gives smagsprøver og udstilles varer  

 Værtsskabet er vigtigt – også når der ikke er events! 
 

Havde arr. Folkemøde i 2015 Stormødeinviterede - Odense 22. oktober 2015 

 Grennessminde 
Bornholm/Taastrup,  

 Gladfonden,  

 Specialisterne,  

 All  Ear Telemarketing 
(tidl.Telehandelshuset) 

 BL – Danmarks Almene Boliger 

 CABI 

 CBS  - Social Entrepreneurship 

 Center for socialt 
entreprenørskab 

 Dansk Erhverv – Selveje Danmark 

 Den Sociale Kapitalfond 

 Fonden for Entreprenørskab 

 Foreningen for social innovation 

 Foreningen Socialøkonomi 
Nordjylland  

 Frivilligt Forum 

 Fuglekvarteret 

 Kooperationen 

 KPH  

 Københavns Kommunes 
erhvervsservice 

 

 Landsforeningen for Økosamfund 

 Netværk for socialøkonomiske  
virksomheder i Vejle 

 Reach for Change 

 Social Enterprise Programme 

 Sociale Entreprenører i Danmark 

 SUS – Social+ 

 Teknologisk Institut (Det 
kommunale netværk for social 
innovation) 

 University College Lillebaelt 
masterclass i socialt 
entreprenørskab 

 VIA Aarhus 
Bachelor i Sociale entreprenørskab 

 Vækstcenter for socialøkonomiske 
virksomheder 
 

Ideer til andre aktører 

 Køb Socialt 

 Hus Forbi 

 

I løbet af de fire FMdage skal der være 4-6 events, afhængig af teltstørrelsen. Et eller flere fælles 

telte/mødelokaler giver mulighed for udstillinger, happenings, debatter, ressourceformidling 

,flerdagsprocesser og socialt laboratorium. Nedenstående er blot eksempler til inspiration 

    

Tema Deltagere/oplægsholdere Form 

Uddannelse og kompetenceudvikling 
dokumentation 

 Oplæg og workshop 

Ny udbudslov- hvad betyder det for SØV  Debat 

Effekter, og erfaringer og implementering af 
kommunernes SØV projekt i 2015 

KL,  
(Vækstcenteret ) 
(Mindst) en kommune 

Oplæg og debat 

Middelaldercenteret – har gennemgået 
Vækstprogrammet 

 Besøg/ studietur 

Deleøkonomi Claus Skytte  

Timebank Per Bach  

ReThink 2017- hvad kan det betyde for SØV /SI   

SØ dating og ideudvikling Trygfonden 
SED 

Sparring på projektideer 
Netværksformidling 

Socialt Laboratorium  Løbende proces alle dage 
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K 11: ”Det nye velfærd- Socialøkonomi”  

(All Ears Marketing(telehandelshuset) 

Grenessminde, Gladfonden og Specialisterne 

 

K 16 Kærnehuset: 

”Nu rykker det i socialøkonomien”- 

 SED og Kooperationen – 

 

 

RUNDVISNINGS STUDIETUR 

Bornholms Mosteri, Rønne 

 

 

 

 

 

KRAV TIL STADEHOLDERE 2015 

Arealet skal benyttes under hele Folkemødet 2015. Det vil sige, at telte og lignende som minimum skal være 

åbne og bemandede inden for minimumsåbningstiden:  

Torsdag 11. juni 

kl. 15-19, 

Fredag 12. juni 

kl. 9-19 

Lørdag 13. juni 

Kl. 9-19 

Søndag 14. juni 

kl. 9-14 

 

- Ved tilmelding skal ansøger give en kort beskrivelse af planlagte aktiviteter på Folkemødet 2015. 

- På arealer på over 50m2 skal afholdes mindst seks events fordelt på de fire eventdage. På mindre arealer 

skal afholdes mindst fire events fordelt på de fire dage. Alle events skal meldes ind i Folkemødets program. 

- Stadeholder behøver ikke være afsender af samtlige events, men må gerne lade fx samarbejdspartnere 

afholde events på det lejede areal. Se retningslinjerne for events i venstre kolonne. 

 

1.2. Principper for events på Folkemødet Alle events i det officielle program skal godkendes af Folkemødets 

sekretariat. En event kan kun godkendes, hvis den overholder nedenstående retningslinjer:  

1. Eventen skal være åben for alle  

2. Eventen skal være gratis  

3. Eventen skal behandle et emne af samfundsrelevans  

4. Eventen skal finde sted i festivalområdet  
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5. Eventen må ikke have kommerciel karakter, virke anstødelig, bryde med demokratiske principper 

som beskrevet i Grundloven eller anden lovgivning. Dette gælder også for hjemmesider, der 

henvises til i programmet.  

6. Eventen må ikke finde sted på tidspunkter, som er reserveret til arrangementer på Folkemødets 

hovedscene – det vil sige under partiledertalerne og den officielle åbning og afslutning.  

7.  Eventen skal finde sted inden for et afgrænset tidsinterval 

 

PRISER 

 
I areallejen er inkluderet gratis Wi-Fi-internetforbindelse, renovation, den generelle vagtordning samt 

administrationsomkostninger.  

Areallejen omfatter IKKE telte etc, der som udgangspunk skal lejes hos Team Bornholm. El er også tilkøb 
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TEAM BORNHOLM - priser 2016 

Teltpriser  

Alle priser er ex. moms og inkluderer opsætning og nedtagning, forsikring, byggetilladelse og godkendelse hos 
brandmyndighederne. 
I har teltet til disposition fra onsdag d. 15. juni kl. 12.00 
 
Telte uden gulv 

 Teltstørrelse  Pris ex. moms 

 3 x 3 meter telt uden gulv - ca. 10 pers.  7.400,- 
 3 x 6 meter telt uden gulv -  ca. 20 pers.  9.100,- 
 3 x 9 meter telt uden gulv - ca. 30 pers. 11.700,- 
 5 x 5 meter spidstelt uden gulv -  ca. 25 pers. 12.000,- 
 6 x 6 meter telt uden gulv - ca. 30 pers. 13.300,- 
 6 x 9 meter telt uden gulv - ca. 50 pers. 15.600,- 
 6 x 12 meter telt uden gulv - ca. 65 pers. 18.000,- 
 6 x 15 meter telt uden gulv - ca. 80 pers. 21.500,- 
 6 x 18 meter telt uden gulv - ca. 100 pers. 25.000,- 
 9 x 9 meter telt uden gulv - ca. 70 pers. 21.900,- 
 9 x 12 meter telt uden gulv - ca. 100 pers. 25.900,- 

 9 x 18 meter telt uden gulv - ca. 150 pers. 32.600,- 
 3 x 12 meter telt uden gulv - ca. 30 pers. 13.700,- 
 12 x 15 meter telt uden gulv - ca. 170 pers.  37.000,- 

Telte med gulv 

 Teltstørrelse  Pris ex. moms 
 3 x 3 meter telt med gulv - ca. 10 pers.  8.300,- 
 3 x 6 meter telt med gulv -  ca. 20 pers.  9.900,- 
 3 x 9 meter telt med gulv - ca. 30 pers. 13.200,- 

 5 x 5 meter spidstelt med gulv -  ca. 25 pers. 13.300,- 
 6 x 6 meter telt med gulv - ca. 30 pers. 15.300,- 
 6 x 9 meter telt med gulv - ca. 50 pers. 18.700,- 
 6 x 12 meter telt med gulv - ca. 65 pers. 22.200,- 
 6 x 15 meter telt med gulv - ca. 80 pers. 26.500,- 
 6 x 18 meter telt med gulv - ca. 100 pers. 30.900,- 
 9 x 9 meter telt med gulv - ca. 70 pers. 26.300,- 
 9 x 12 meter telt med gulv - ca. 100 pers. 31.900,- 
 9 x 18 meter telt med gulv - ca. 150 pers. 41.600,- 
 3 x 12 meter telt med gulv - ca. 30 pers.  15.700,- 
 12 x 15 meter telt med gulv - ca. 170 pers.  46.600,- 

 
 

 Produkt - lejes i perioden 16. til 19. juni  Pris pr. stk. ex. moms 
 Bord, D. 80 x L.180 cm  210,- 
 Bord, Ø 120 cm.  270,- 
 Bord, 180 cm.  295,- 
 Cafébord, lav Ø 80 cm.  270,- 
 Cafébord, høj Ø 80 cm.  275,- 
 Klapstol i træ  45,- 

 Stabelstol u/polster (m/polster tillæg 10,- pr stol)  50,- 
 Caféstol/wienerstol  60,- 
 Barstol  190,- 
 Bord og bænkesæt  320,- 
 Løs bænk  140,- 
 Parasol med fod  600,- 
 Stilads-/podiebar (solid) D. 50 cm. Moduler á 200 cm  800,- 
 Køleskab, lille (ca. 90 cm. højt)  700,- 
 Køleskab, stort  (ca. 180 cm. højt)   950,- 
 Kaffemaskine, 25 kopper incl. kaffefilter  300,- 
 Elkedel, 1.3 liter  75,- 

 


