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Nøgletal
Her kommer pengene fra
Danida, rammebevilling
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Egenkapital
Egenkapital:

1,83 mio

Indtægter:

17,04 mio

udgifter:

17,01 mio

Årets resultat:

0,03 mio

Organisatorisk
Ansatte sekretariatet: 17
Ansatte lokalt: 18
Medlemmer i alt: 1575
(heraf lokalforeninger: 683 og UngEnergi: 464)
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Lad os kæmpe for
ambitiøse klimaplaner
Paris-aftalen blev underskrevet i 2015 – en international ambitiøs klimaaftale. Men siden da er det gået ned ad bakke
med ambitionerne.
Den nye aftale skulle ellers have løftet klimaambitionerne –
også nationalt – og dermed fremme en lovgivning, der skulle
skabe rammer for bæredygtige løsninger, grøn omstilling og
større lighed.
I stedet ser vi politikeres uambitiøse nationale klimaplaner
og skepsis over for klimadagsordenens alvor.
I VedvarendeEnergi har vi øget vores indflydelse over for
politiske beslutningstagere ved at byde ind med konkrete
forslag om brug af vedvarende energi og energibesparelser,
at fremme lokalt ejerskab og involvering i energiforsyningen,
og hvor vi fortsat vil kæmpe for, at klimadagsordenen også
kræver et fælles internationalt ansvar – derfor er vi også en

Politisk afdeling
Energi- og klimapolitikken stod
i 2016 på mange måder i
EU’s tegn: Ecodesign-direktiv, forslag til reduktioner
af Danmarks drivhusgasudledninger og EU-Kommissionens forslag til EU’s
reduktion af drivhusgasser var på dagsordenen.
I VedvarendeEnergi arbejdede vi i det forgangne år
på at få den danske regering
til at tage en ambitiøs position i
EU. Det har vi gjort med en række
skriftlige kommentarer og via møder
med Energi-, forsynings- og Klimaministeriet.
I 2016 afholdt vi to velbesøgte arrangementer med bl.a. den
danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, hvor vi diskuterede
fremtidens støtte til vedvarende energi. Herefter har vi arbejdet
for danske ordninger, der både overholder EU’s regler og støtter
lokale initiativer for vedvarende energi.
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udviklingsorganisation, som målrettet er begyndt at arbejde
med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med fokus på
især bæredygtig energi, mindre ulighed, ansvarligt forbrug &
produktion og klimaindsats.
Der er som aldrig før brug for, at vi i fællesskab gør vores
ypperste for at påvirke klimadebatten og beslutningstagerne
– den politiske kamp for en bæredygtig omstilling fortsætter.

Bodil Kornbek
Formand for VedvarendeEnergi

På trods af den stadig billigere vedvarende energi var dansk
energipolitik præget af en regering, der trådte på bremsen
for den grønne omstilling med bl.a. stop for støtte til solceller,
reducerede afgifter for store biler og modstand mod kystnære
havmøller. En grøn klimapulje skal kompensere for den nu
nedlagte PSO-ordning, og VedvarendeEnergi prøver at få mest
mulig grøn omstilling ud af den nye pulje.
Vi har i løbet af året kommenteret en lang række love, haft
debatindlæg i dagblade og andre medier næsten hver uge, samt
haft en lang række møder med politikere og embedsmænd.
De fleste møder er sammen med 92-gruppen og Netværket
for Bæredygtig Transport. Desuden er VedvarendeEnergi fast
deltager i Energinets Interessentskab, og vi var i 2016 for
anden gang med til at arrangere Miljøstrategisk Årsmøde.
2016 var også året, hvor VedvarendeEnergi sammen med
Ansvarlig Fremtid startede et ”divest-invest”-projekt med det
formål at få danske pensionskasser til at afvikle investeringer
i fossil energi og øge deres investeringer i vedvarende energi.
Projektet er støttet af den danske KR-Foundation, mens to
arrangementer om EU var støttet af Europa-Nævnet. Udover
den økonomiske støtte har vi kun kunnet gennemføre alt
vort politiske arbejde, fordi flere engagerede frivillige har
ydet en stor indsats.

International afdeling

Frivillig- og medlemsafdelingen

I 2016 fik VedvarendeEnergi 2 nye projekter i Østafrika. Projekterne har styrket VedvarendeEnergis samlede engagement i
regionen, som nu omfatter 3 lovende initiativer, der alle arbejder med fattigdomsbekæmpelse, klimaforandringer og energi:
•	Et regionalt klimaprojekt i Kenya, Uganda og Tanzania (Promoting Implementation of the Paris Agreement in East Africa
with a focus on pro-poor low emission development).
•	Et nyt spændende samarbejde mellem VedvarendeEnergi,
Vestas og Danmarks Tekniske Universitet omkring udvikling
og testning af en mindre vindmølle, der kan passe ind i
eksisterende mini-grids.
•	Et udviklingsprogram langs med Viktoria-søen i det østlige
Kenya (Devolution and Climate Change Adaptation).

I 2016 har Frivillig- og medlemsafdelingen haft særligt fokus
på at koble den internationale indsats tættere på
den danske indsats. I et fællesskab mellem
ansatte i den Internationale afdeling,
kommunikationsmedarbejdere og
frivillige, har vi udviklet den nye
kampagne, ”Tag #klimaansvar”.
Med kampagnen mobiliserer
vi politikere og den danske
befolkning til at tage ansvar
for klimaforandringerne, som
særligt i en række afrikanske
lande har katastrofale konsekvenser. Kampagnen kommer
til at køre de næste to år i tæt
samarbejde mellem sekretariatet og de frivillige i VedvarendeEnergi og UngEnergi.
Ungdomsafdelingen UngEnergi er i
løbet af 2016 vokset og har nu frivillig
grupper i 6 forskellige byer og mere end 150
frivillige, der arbejder med at informere om klimaforandringer og mobilisere andre unge til at handle mere bæredygtigt. Samtidig fortsætter arbejdet med at etablere flere
VedvarendeEnergi frivilliggrupper, hvor især De Grønne Piloter,
som er særligt trænede frivillige facilitatorer, har vist sig at
være et succesfuldt koncept.
Vi har i 2016 fortsat haft fokus på at styrke vores medlemsindsats gennem hvervning og fastholdelse. Blandt andet har vi implementeret hvervestrategien #vildumed, som
består af hvervematerialer til events, et website og en social
medie-strategi. Brugen af digitale mediekanaler er generelt
oprustet gennem 2016, hvor en digital udgave af Magasinet
RÅSTOF giver os nye muligheder for interaktion og udbredelse
og hvor sociale medier som Facebook og Instagram har fået
en stadig vigtigere funktion i forhold til både engagement,
mobilisering og oplysning.

I Mozambique fik vi godkendt et nyt
landeprogram omkring naturressourceforvaltning. Programmet vil
bygge oven på VedvarendeEnergis tidligere aktiviteter i landet
og foregå i et tæt samarbejde
med 4 lokale civilsamfundsorganisationer i primært Sofala-provinsen.
Landeprogrammet i Mali blev
som planlagt udfaset i løbet af
2016. Programmet nåede gennem 9 år ud til mere end 70.000
mennesker og faciliterede et samarbejde omkring naturressourceforvaltning mellem 60 landsbyer og kommunale myndigheder. VedvarendeEnergi har i 2017
fortsat aktiviteter i landet gennem et mindre klimaprojekt.
Ved udgangen af 2016 samarbejdede VedvarendeEnergi
med 14 civilsamfundsorganisationer i Mali, Burkina Faso, Senegal, Tanzania, Uganda, Kenya og Mozambique. Det internationale arbejde blev i 2016 støttet af Danida, EU, Merkur
Andelskasse og Roskilde Fonden med i alt ca. 9 mil. kroner.

EnergiTjenesten
Også i 2016 var EnergiTjenesten en markant landsdækkende
aktør inden for borgernær energirådgivning. Med aktiviteter
i en lang række kommuner har EnergiTjenesten bidraget til
mange konkrete tiltag i den grønne omstilling.
Strategien har været at styrke samarbejdet med andre lokale
aktører for derigennem at nå borgerne. En central samarbejdspartner har være kommunerne, der i disse år har travlt med at
få implementeret deres klimaplaner. Et eksempel er i Favrskov
kommune, hvor EnergiTjenesten er partner i et projekt, hvor
man med hjælp fra det lokale foreningsliv skal sætte gang i
energioptimering af bl.a. enfamiliehuse i kommunen.
Desuden har EnergiTjenesten gjort nye landvindinger ved
at få boligforeninger, andelsboligforeninger og ejendomsadministrationer inddraget i energioptimering, så der både opnås
økonomiske og komfortmæssige gevinster i bygningerne.
En niche opgave gennem de seneste år har været energioptimering af kirker og sognegårde. Siden 2009 har vi hjulpet
næsten 700 kirker, svarende til 1/3 af alle danske folkekirker.

På PR og kommunikationssiden har EnergiTjenesten
i 2016 fortsat sit samarbejde med et markedsføringsbureau, som producerer husstandsomdelte magasiner. I 2016 var vi partner på tre
magasiner, der henvendte sig til henholdsvis husejere, sommerhusejere og – som
noget nyt – også til boligforeninger.
EnergiTjenesten var i 2016 rundt i landet for at holde kurser i det nye bygningsreglement, 2015. Kurset har primært henvendt sig til projekterende energirådgivere,
arkitekter og kommunale ansatte. Kurset
har fokus på ændringer og stramninger i forhold til det tidligere bygningsreglement. Særligt
de nye renoveringsklasser har haft bevågenhed.
På de interne linjer blev transformationen fra én
central bevillingsgiver til en række decentrale gennemført i
2016. Samtidig konsoliderede EnergiTjenesten sig på færre
kontorer end tidligere, men stadigvæk sådan, at vi har lokal
repræsentation rundt om i landet.
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