
Formandsberetning – til SED generalforsamling d. 23.11. 2013 

Som indledning skal det lige nævnes, at der har været kort tid mellem de sidste 2 generalforsamlingerne 

fordi det først var tidsmæssigt muligt at afholde 2012 generalforsamlingen i marts 2013. 

Bestyrelsen har nu stillet forslag om at afholde generalforsamling i årets første kvartal fremover.  

På den måde kan regnskabet følge kalenderåret og være klar til generalforsamlingen, hvilket tidligere har 

været besværliggjort af at generalforsamlingen efter vedtægterne skulle afholdes i sidste kvartal. 

Sociale Entreprenører i Danmark har udviklet sig meget i de 7 ½ måneder, der er gået siden sidste 

generalforsamling d. 4. marts 2013.  

Foreningens medlemstal er i perioden næsten fordoblet fra 64 til nu næsten 120 medlemmer. Og der er 

kommet mange positive tilkendegivelser, mest på mail, om at det er godt, der findes et netværk som SED. 

Abonnenter på vores nyhedsbrev er, uden at der er gjort nævneværdig reklame for det, gået fra ca. 260 til 

nu 460 abonnenter og tallet vokser hurtigt. Nyhedsbrevet udsendes nu fast 1 gang om måneden og det 

virker pt. som et godt interval. I maj i år er der dog udsendt to nyhedsbreve pga. informationsmængden. 

Vi har oprettet facebookside for SED 6. juli og har nu 206 ”Likes” uden at have lavet kampagner el. lignende 

for siden. 

 

Bestyrelsesarbejdet 

Vi har valgt at koncentrere bestyrelsesarbejdet omkring 2-3 årlige bestyrelsesdage, som typisk er en hel 

lørdag fra kl. 9-17. I 2013 har vi afholdt to bestyrelsesdage i København.  

Formen har givet mulighed for at komme mere i dybden med både diskussioner om foreningens ståsted og 

visioner og med det praktiske arbejde. 

Ellers har email og Dropbox fungeret fint som kommunikationsmiddel for bestyrelsen mellem møderne. 

Bestyrelsen er pt. fordelt med 4 medlemmer på Sjælland og 4 i Jylland, hvilket vi ser som en styrke fordi 

SED gerne skal fungere som en landsdækkende forening. 

 

Samarbejder og kontakter 
SED har de seneste måneder knyttet en del kontakter med potentielle samarbejdspartnere. 
Vi har kontakt til CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling ved Region Midt i forbindelse med 
deres udvikling af et virtuelt center for inklusion. 
Vi har på Folkemødet på Bornholm haft møder og kontakt med bl.a. Foreningen for 
Socialøkonomiske virksomheder i Danmark, Dansk Handicap Forbund,  
 Det Nordjydske Socialøkonomiske Netværk og Socialt Udviklingscenter SUS. Vi vil ogsåvære tilstede på 

Folkemødet i 2014. 

Vi samarbejder pt. med Teknologisk Institut om at lave et arrangement på Teknologisk Institut i Aarhus 

”Social Innovation – aktører i Region Midt” d. 20. feb. 2014. 

Vi har haft møde med FOSIA i Aarhus om samarbejdsmuligheder (de deltager i ”Social Innovation – aktører i 

Region Midt”). 

Vi har haft møde med DANSIC om samarbejdsmuligheder. 

Vi har haft samtaler med Center for Socialøkonomi (De har deltaget på et af vores netværksmøder i 

Aarhus). 



Netværksmøderne i Aarhus/Region Midt har i øvrigt gjort at SED har fået gode kontakt til flere lokale 

organisationer, socialøkonomiske virksomheder og til politikere og embedsfolk i Aarhus Kommune. 

Per og Sanne deltager i øvrigt i VIA´s Aarhus´s innovationsprojekt” Hvordan kan samarbejdet mellem de 

socialøkonomiske virksomheder og Aarhus Kommune udvikles?”. 

 

Ansøgninger 

Vi har søgt Græsrodsfonden om 5.000 kr. til hjemmesiden. Og fået afslag d. 9 april 

 

Vi har søgt Social-, Børne- og Integrationsministeriets pulje ”Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger” 

om 319.125 kr. til udarbejdelse af en håndbog til samarbejde med frivillige organisationer på plejehjem og 

fået afslag d. 11. september 2013. (Se ansøgning for yderligere information). 

Vi har søgt Beskæftigelsesministeriets pulje for en særlig beskæftigelsesindsats om 500.000 kr. til Horsens 

Socialøkonomiske Laboratorium og fået afslag d. 18. november 2013 (Se ansøgning for yderligere 

information). 

Vi har sammen med Cultura21 og Foreningen for Social Innovation søgt 184.000 kr. til gennemførelse af 

Future Battels. 

Dette projekt rejser opmærksomhed om Europa og politik. Det skal gøres gennem et fokus på social 

innovation og hvilken rolle den spiller og kan komme til at spille i Danmark og Europa. Vi afventer svar.(Se 

ansøgning for yderligere information) 

 

Politisk arbejde 

Vi har deltaget i de 2 dialogmøder som Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har afholdt. 

Helle Hygum Espersen fra bestyrelsen har 23.3.2013 til Danske Kommuner skrevet debatindlægget 

”Strategisk rammesætning af samarbejde mellem civilsamfund og kommune kan skabe social innovation”. 

Vi afholdt d. 7. november netværksmøde i Aarhus, hvor vi havde inviteret politikere fra Aarhus byråd og 

kandidater til byrådet. Mødet skabte en god dialog, en dialog som politikere gerne ville fortsætte efter 

Kommunalvalget. De får fremover vores nyhedsbrev og invitation til netværksmøderne.  

 

Aktiviteter 

Vi har de sidste 7½ måned afholdt 2 arrangementer to studieture og 3 Café- og netværksmøde for 

socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus/Region Midt - alle pænt besøgte. 

Netværksmøderne i Aarhus har været en succes og afspejler en af de styrker som SED kan udbygge 

foreningen på – At skabe et forum hvor sociale iværksættere kan udveksle og gensidigt støtte hinanden.  

Vi arbejder på at starte lignende netværksmøder op på Sjælland, og håber vi kan afholde det første i foråret 

2014. Vi vil gerne afholde lignende netværksmøder i resten af landet også. Storkøbenhavn og Fyn vil være 

næste områder, vi vil tage fat på. 

 

Vi har også selv deltaget i en del konferencer og møder bl.a. for at gøre SED synlig, hvilket har gjort mange 



flere opmærksomme på vores eksistens og aktiviteter. 

Se aktivitetskalenderen herunder for overblik over foreningsaktiviteterne fra  4.3. 2013 til 23.11. 2013. 

 

Fremtiden 

Overordnet er SED´s udvikling og vækst meget tilfredsstillende taget i betragtning, at foreningen pt. 

udelukkende drives af frivillig arbejdskraft. 

Organisatorisk er foreningen ved at have fundet sine ben, men hvis vækst i medlemstallet som forventet 

stiger, vil det på sigt forhåbentligt være muligt for os at have lønnet arbejdskraft og egne lokaler.  

En af de opgaver der ligger forude er at SED i højere grad skal finde sit specifikke ståsted i forhold til de 

mange forskellige aktører, der er i sektoren for social innovation, socialt iværksætteri og socialøkonomiske 

virksomheder. Samtidig med at vi stille og roligt finder det, vil vi også udarbejde en egentlig vision for SED. 

I forlængelse af det arbejde vil vi også gerne begynde at udvikle egentlige kerne opgaver for SED f.eks. en 

mentor og fellowship ordning for sociale værksættere, hvor de kan få skræddersyet hjælp og støtte til at 

udvikle deres ide/forretning.  

Et stort ønske er også at udvikle SED til at blive en egentlig socialøkonomisk virksomhed med indtægt. Der 

ligger derfor en opgave i at udvikle salgbare produkter SED kan tilbyde, som f.eks. kurser, undervisning, 

konsulentydelser, foredrag etc. 

 

Efterhånden som vi bliver rigtigt funderede i hele Danmar, vil vi også meget gerne have kontakt til 

udenlandske søsterorganisationer f.eks. Social Entrepreneurs Ireland, Le Mouvement des entrepreneurs 

sociaux (Mouves) i Frankrig og Social Entrepreneurship Forum i Sverige. 

 

Aktivitetetskalender: 

d. 4. marts 2013 kl. 13.30 – Aarhus Café Kaffegal 
Generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark 2012 
Da SED´s generalforsamling pga. tidspres ikke kunne gennemføres i 2012 - afholdes generalforsamlingen d. 
4. marts 2013.  
Der var 8 deltagere. 
 
d. 4. marts 2013 kl. 16.00-18.30 Aarhus Café Kaffegal 
Fyraftens- og debatarrangement - Kan socialt entreprenørskab redde velfærden?   
Arrangementet havde 20 deltagere, som også var meget engagerede i den efterfølgende debat – Ole, Per, 
Maria og Sanne for SED. 
  
d. 6. marts 2013 
Gør handicap og inklusion til en forretningsfordel - København  
Ole Brandstrup deltog for SED 
 
d. 4. april 2013 kl. 15.00 – 17.00 
Erhvervsstyrelsen inviterede til åbent høringsseminar om socialøkonomiske virksomheder. 
Ella, Gitte og Ole deltog for SED 

http://www.sociale-entreprenører.dk/generalforsamling-i-sociale-entreprenorer-i-danmark-2012.html
http://www.sociale-entreprenører.dk/kan-socialt-entreprenorskab-redde.html
http://www.taniaellis.com/wp-content/uploads/2013/02/Minikonference_TheSocialBusinessClub_0603131.pdf


   
d. 22. april 2013 kl. 10.00-16.00 
Dialog- og udviklingsarrangement "Hvad er en socialøknomisk virksomhed? " på Café Kaffegal i Aarhus 
Arrangementet havde godt 30 deltagere. Per, Maria deltog for SED 
 
d. 3.-5. maj 
From Crisis to Possibillity 
Per deltog fra SED 
  
d. 15. maj 
Per var dommer i den danske del af EU´s ”Social Enterprise program” konkurrence. 
 
d. 23. maj kl. 9.00 
Per holdt oplæg om socialt entreprenørskab som middel til inklusion af mennesker med psykisk sårbarhed 
for Region Midt´s JYFE netværk på deres døgnseminar i Viborg. 
Der var ca. 30 tilhører 
 
d. 25. maj 9-17 
SED Bestyrelsesdag i København 
 
d. 28. maj 13.00-16.30 på VIA Aarhus 
Hvordan kan samarbejdet mellem de socialøkonomiske virksomheder og Aarhus Kommune udvikles? 
Arbejdsseminar arrangeret af Esben Hulgaard, Elof Nellemann Nielsen, Maja Juul-Olsen, VIA og Anne Marie 
Frederiksen, Aarhus Kommune.  
Per deltog fra SED 
 
d. 8. juni 2013 kl. 9.00-16.00 
Studietur til sociale entreprenørskaber i Sorø. 
Studieturen gik til ALTAN.DK, Værkerne, Haverefugiet og Farmers Market  
Arrangementet havde 14 deltagere.  
 
d. 13-16. juni FOLKEMØDE på Bornholm 
Fra SED deltog: Per d.14. og 15. juni og Maria d. 13.- 16.juni 
  
d. 21. juni 2013 - kl. 15.00-17.00 
Café- og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus/Region Midt  
Der var 15 deltagere – og afbud fra flere som gerne ville deltage i senere netværksmøder. 
  
d. 15. august kl. 8.30 
Per holdt oplæg for Favrskov Erhvervsråd om ”Social ansvarlighed”. 
Der var ca. 30 tilhører 
 
d. 22. august – Slagelse(Sjælland) 
Schreiber Gruppens sommermøde om socialøkonomi 
Ella deltog  
 
d. 27. august – Tørring (Jylland) 
Schreiber Gruppens sommermøde om socialøkonomi 
Maria deltog 
 

http://www.sociale-entreprenører.dk/hvad-er-en-socialokonomisk-virksomhed.html
http://www.sociale-entreprenører.dk/studietur-til-sociale-entreprenorskaber-i-Soro.html
http://www.sociale-entreprenører.dk/studietur-til-sociale-entreprenorskaber-i-Soro.html
http://www.sociale-entreprenører.dk/studietur-til-sociale-entreprenorskaber-i-Soro.html
http://www.sociale-entreprenører.dk/cafe-og-netvaerksmoder-for-socialokonomiske-virksomheder-21-6-2013.html


d. 27. august kl. 10.00-12.00 
Dialogmøde med Udvalget for socialøkonomiske virksomheder Erhvervsstyrelsen i København 
Per deltog for SED 
 
d. 31. august 9-17 

SED Bestyrelsesdag i København 

d. 5.september 13-17 

Horsens sundhedsdag -  

Stand med foldere. 

Per, Maria  

d. 12.september 15-17 – Aarhus, FO-Aarhus 

Café- og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus/Region Midt  

Der var 17 deltagere – Maria, Ole og Per fra SED 

d. 20 september 

På kanten af arbejdsmarkedet - Kjellerup 

Region Midt 

Per, Maria 

d. 24. september 

Socialøkonomisk Iværksætter Camp i Kolding 

Virksomhedsnetværket i Kolding 

Per, Maria og Ole deltog 

d. 25. september – Aarhus VIA 

Innovationsprojektet Aarhus Kommune og socialøkonomiske virksomheder 

Per deltog 

d. 27. september 2013 kl. 9.00-15.00 - på Børsen København. 

Socialøkonomi – sammen om udviklingen af fremtidens velfærdssamfund 

Hos Dansk Erhverv, Københavns Kommune og Eurocities  

Per, Maria, Gitte og Ole deltog 

d. 29. oktober – København 

Socialøkonomisk Pris 

Center for Socialøkonomi – Trygfonden 

d. 7. november kl. 15.17 - Aarhus, KlosterCaféen  

Café- og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus/Region Midt  

d.22. november 10-17 - København 

SED studietur til socialøkonomiske virksomheder i København  

http://www.sociale-entreprenører.dk/cafe-og-netvaerksmoder-for-socialokonomiske-virksomheder-21-6-2013.html
http://www.sociale-entreprenører.dk/cafe-og-netvaerksmoder-for-socialokonomiske-virksomheder-21-6-2013.html


d. 23. november 2013 kl. 13.00-14.30  

Dialogmøde - om udviklingsperspektiver for sociale entreprenører  

Hvordan ser fremtiden ud for den sociale iværksætter i Danmark? 

 

Per Bach 

formand for Sociale Entreprenører i Danmark 


