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Ny strategi i arbejde
På generalforsamlingen i VedvarendeEnergi 2018 vedtog vi vores nye strategi. Med strategien
står det helt klart: Vi vil være en folkelig bevægelse, hvor omdrejningspunktet er motivation og
engagement i civilsamfundet. Fremover vil vi fokusere på en bedre fordeling af verdens ressourcer,
på at mindske ulighed, sikre mere ansvarligt forbrug og en øget klimaindsats. Med dette fokus
målretter vi vores projekter, kommunikation og organisering.
Der har det sidste år været en begyndende global bevægelse mod de massive klimaforandringer,
som vi alle er vidne til. Børn og unge mennesker har aktivt bidraget til den i øjeblikket største
klimabevægelse i nyere tid. Det er positivt, at klimadagsordenen er kommet højt på den politiske dagsorden på grund af de unges engagement. Ingen af os burde være i stand til at leve
med den udvikling, vi ser, uanset om vi taler om klima, energi, forbrug, ulighed. Desværre må
vi stadig afvente konkrete, reelle markante politiske handlinger.
For Vedvarende Energi er det helt centralt med en folkelig mobilisering og et engagement i
civilsamfundet. Derfor kan man også møde vores frivillige til klimademonstrationer, på Roskilde
Festival, til debatmøder om EU og klimapolitik, på genbrugsværksteder, til ”Fem Fede Dage” på
gymnasier og mange andre steder. Det er her vi adskiller os fra mange andre grønne organisationer og qua vores historie har en unik position. Vi kan da heller ikke vente på konkrete, reelle
og markante politiske handlinger, hvis vi vil skabe forandring. Store og nødvendige forandringer
skaber vi kun i fællesskab, uanset om vi er unge, seniorer, en del af erhvervslivet, politikere,
aktivister, forskere etc.
Der er grund til at frygte fremtiden, hvis vi intet foretager os. Drivkraften til handling er dog
ikke frygt, men håb. Nytter det? Kan vi finde løsninger? Kan vi ændre udviklingen? JA! Den
nødvendige viden til at kunne agere klogt er til stede, idet indsigt og teknologier allerede findes, men der er brug for handlekraft og vilje. Vedvarende Energi har vilje til i fællesskab at
fortsætte arbejdet med den grønne omstilling båret af miljømæssige, sociale og økonomiske
grunde både nationalt som globalt.

Bodil Kornbek
Formand for VedvarendeEnergi
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VedvarendeEnergi
– strategi og verdensmål
Siden generalforsamlingen i 2018 har VedvarendeEnergi arbejdet med en ny strategi, der gælder
til 2021. I korte træk sigter strategien mod to mål: At vi i alle vores indsatser arbejder for ”Grøn
omstilling i en bæredygtig verden”, hvor fire af FN´s globale verdensmål udgør hjørnestenene, og
at vi styrker ”Mobilisering af civilsamfundet” med udgangspunkt i borgernes behov og interesser.

Strategien i arbejde
Selvom Strategi 2018-2021 stadig er ny, er der blevet arbejdet hårdt for at se de nye strategiske mål afspejlet i vores indsatser. At vi arbejder med grøn omstilling i en bred forstand, og at
der samtidig skal være et folkeligt mobiliseringselement i vores aktiviteter, er blevet et knæsat
princip i organisationen. Da vi for nylig afholdt en række lokale EU-workshops, var afsættet
danske borgeres synspunkter på emnerne ansvarligt forbrug og produktion (Verdensmål 12) og
transport (Verdensmål 7 om bæredygtig energi). Synspunkterne fra borgerne blev indsamlet til
en afsluttende valgdebat og overleveret til spidskandidaterne til Europa-Parlamentet.

Oplysning og handling
Et andet eksempel på, at vi vægter sammenhængen mellem grøn omstilling, de globale verdensmål og borgernære emner højt, er indsatserne i frivilligafdelingen. Når frivillige for eksempel
afholder events på Roskilde Festival eller tager rundt med oplæg på gymnasier, bliver der både
stillet skarpt på globale klimaproblematikker (Verdensmål 13) men også formidlet omsættelige
råd til en mere bæredygtig hverdag. På den måde har vi skærpet indsatsen med at forene
oplysning og handling i en global kontekst.

Alle skal med i den grønne omstilling
Internationalt arbejder vi fokuseret med bæredygtig klimatilpasning og en mere bæredygtig
udnyttelse og fordeling af ressourcerne. Indsatsen skærper opmærksomheden på sammenhængen mellem verdensmålene. Ulighed og påvirkningen af klimaforandringer – og det er
bare ét eksempel– er to sider af samme sag: Når klimaet forandrer sig til det værre, vil de
svagest stillede blive ramt hårdest. Derfor er Verdensmål 10 om netop ulighed også den fjerde
hjørnesten i vores arbejde.
Verdensmålene bygger på princippet om ”leave no man behind”, og det gælder i særdeleshed
i en udviklingskontekst, men også i problemstillinger i en hjemlig sammenhæng. Her arbejder
vi med blikket rettet mod dem, der ikke har de bedste økonomiske forudsætninger til at kunne
bidrage til den grønne omstilling. Et godt eksempel på det er Energi
Tjenestens arbejde i Ringkøbing-Skjern kommune, hvor man
udfører energirådgivning til borgere med oliefyr. Der er
sv
tale om vestjyske husejere, der i mange tilfælde ikke
b al an ar li gh e d
Glo
umiddelbart har de økonomiske forudsætninger for at
omstille til en mere klimavenlig opvarmningsform.

Unge og ældre
Vi ser et potentiale i at videreudvikle borgerrettede aktiviteter, så vi kan styrke organisationens brede folkelige appel og være
interessante for nye og eksisterende samarbejdspartnere. Vi er derfor også glade for,
at vi ikke kun inddrager de yngre kræfter i
samfundet, men via vores projekt, Aktive
Grønne Borgergrupper, også får klimainteresserede ældre med. Samtidig kan vi glæde
os over, at der er grøde i vores frivilligafdeling,
hvor vi i Aarhus har fået startet en ”voksengruppe” op. Og flere frivilligafdelinger kan meget
vel være på vej.
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•1
 00 BedreBolig planer
udført af EnergiTjenesten
•6
 00 energitjek i projekt
”Landsbyenergi”
• AGB-borgergrupperne
får energifaglig støtte af
EnergiTjenesten

EnergiTjenesten: Enkelte store
projekter og flere små

Politisk afdeling: Klimaet er højt
på den politiske dagsorden

EnergiTjenestens arbejde har i 2018 været domineret af nogle få store
projekter, samt et kludetæppe af kurser, undervisningsaktiviteter, borgermøder,
energimærker, energiberegninger, radonanalyser og rådgivningsbesøg.

2018 var året, hvor klima kom højere og højere på den politiske dagsorden. Fra
VedvarendeEnergis side fulgte vi med og blandede os i debatterne om EU’s nye
direktiv for vedvarende energi, i forhandlingerne om energiforliget 2018, hvor
målet om et drivhusgasneutralt samfund kom ind i dansk politik og i debatterne
om regeringens uambitiøse klimaudspil.

Projekt ”Landsbyenergi” i Ringkøbing-Skjern Kommune har sat et stort præg
på arbejdet i 2018. I løbet af året har vi gennemført omkring 600 ud af
projektets 1000 energitjek i et partnerskab med Scanenergi. Et af nøgleordene
i projektet er ”samskabelse”, og i den forbindelse er der etableret lokale
energiklubber rundt i flere af landsbyerne i kommunen. I samarbejde med
energiklubberne er der arrangeret For-Enden-af-Vejen-arrangementer og en
række andre aktiviteter med fokus på energibesparelser og på udskiftning
af oliefyr. Aktiviteterne er i høj grad udført således, at de også inddrager
de borgere, som ikke har så mange ressourcer. I forhold til arbejdet med
Verdensmålene er dette et eksempel på et projekt, som både tager hånd om
Verdensmål 7 om bæredygtig energi og Verdensmål 10 om mindre ulighed.
BedreBolig-ordningen, som Energistyrelsen lancerede i 2014, er desværre
ikke helt blevet den succes, som Energistyrelsen havde håbet – der er til
dato udarbejdet ca. 1.100 BedreBolig-planer. Men EnergiTjenesten er en af
de aktører, som har bidraget mest, vi har lavet ca. hver tredje BedreBoligplan, heraf ca. 100 i løbet af 2018.
EnergiTjenestens arbejde i 2018 har ikke kun været rettet mod private borgere,
men også mod SMV’er (Små og Mellemstore Virksomheder) bl.a. gennem
projekt ”Bedre Bundlinje” og gennem et nystartet projekt ”Revisoren som
ambassadør for energibesparelse hos SMV’er” i samarbejde med kommuner.
Flere af VedvarendeEnergis projekter får stadig faglig assistance fra
EnergiTjenesten. Dette gælder f.eks. ældreprojektet, Aktive Grønne
Borgergrupper, hvor de grønne mænd på 60+ bl.a. arbejder med etablering
af reparationscaféer. Her er det Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og
produktion, som især er i spil.
I forhold til antal ansatte er EnergiTjenesten gradvis blevet mindre. Men til
gengæld indgår EnergiTjenesten i stigende grad i en lang række partnerskaber,
som sikrer, at vi fortsat kan løfte større lokale og regionale opgaver.

Vi besluttede at prioritere VedvarendeEnergis politiske indsats omkring en
reduktion af flyenes stærkt stigende klimabelastning med forslag om flyafgifter,
samt en reduktion af vores forbrugs klimabelastning med øget information. Endelig
startede vi debatten om EU-valget med workshops om, hvad EU kan og skal gøre
for at reducere klimabelastningen inden for transport og forbrug, og hvad borgerne
(i form af vores workshopdeltagere) vil råde EU-politikerne til. Workshops og
andre EU-relaterede aktiviteter gennemførte vi med støtte fra Europa-Nævnet.
VedvarendeEnergi er permanent repræsenteret i Energinets interessentskab, hvor
vi taler for de små producenter og en omstilling til vedvarende energi, samt i
statens Energispareråd, hvor vi deler en plads med Energitjenesten og arbejder
for at få alle med i energispareindsatsen og for mere fokus på lokale indsatser.
I 2018 fortsatte divest-invest projektet, der handler om bæredygtige investeringer
i specielt pensionskasser, med støtte fra KR-Fonden, og VedvarendeEnergi
ledsagede International Network for Sustainable Energy (INFORSE), der bl.a.
følger klimaforhandlingerne, for eksempel i form af COP24, hvor der blev aftalt
vigtige retningslinjer for gennemførsel af Paris-aftalen. Endelig udarbejdede vi
en advocacy-strategi for VedvarendeEnergi, baseret på vores samlede strategi,
der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018.
Verdensmålene er med VedvarendeEnergis’s nye strategi et fundament for
vores arbejde. Det politiske arbejde har altid omfattet indsatser for vedvarende
energi og det meste af tiden energibesparelser. Begge dele er nu prioriteter i
Verdensmål 7 om bæredygtig energi. I mange år har vi også fokuseret på at
reducere klimabelastningen, som er prioriteret i Verdensmål 13 om klimaindsats.
Bæredygtig produktion og forbrug, Verdensmål 12, er nu også et fokus i vores
politiske arbejde. Verdensmål 10 om at reducere uligheden har længe været en
baggrund for at reducere Danmarks store forbrug af energiressourcer, så der også
er ressourcer til de fattigere lande; men i 2018 tog vi også ulighed op internt i
Danmark, og vi vurderer nu, hvordan vores forslag påvirker uligheden.

•V
 i samlede 11 organisationer om en samlet
udtalelse om flyafgifter
•V
 i var i trykte og skrevne
medier mindst 10 gange,
herunder en forside i
Information om en grøn
afgiftsreform
•V
 i talte med folketingspolitikere mindst 10
gange og sendte mindst
10 forslag til dem
•V
 i deltog i omkring 20
møder i 92-gruppens
klimagruppe, Netværket
for Bæredygtig Transport
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•I
 2018 havde VedvarendeEnergi projekter og
aktiviteter i 7 forskellige
lande i Vest- og Østafrika
•P
 rojektet Kenya Mini
wind arbejder på at
udvikle en vindmølleprototype, der kan kobles på
eksisterende mini-grids i
Kenya
•E
 t nyt kommunikationsprojekt ‘Global Climate
Action’ blev søsat for
EU-midler

International afdeling: Tilpasning
til klimaforandringer
Alle internationale engagementer er grundlæggende designet til at assistere
udsatte befolkningsgrupper i syd med tilpasning til effekterne af igangværende
klimaforandringer. For at få størst mulig indflydelse arbejdes der på flere
niveauer samtidigt: Fra landsbyråd til lokale myndigheder, fra samarbejdende
mindre civilsamfundsorganisationer til større nationale NGO’er. I 2018 havde
VedvarendeEnergi projekter og aktiviteter i 7 forskellige lande i Vest- og Østafrika.
Specielt for 2018 kan fremhæves at:
Det lykkedes i starten af året at få en 2-årig forlængelse af programmet
’Decentralisation and Climate Change’. Aktiviteter i Mozambique og langs
med Viktoriasøen i Kenya kunne dermed videreføres i samarbejde med 10
lokale civilsamfundsorganisationer. I de to lande arbejdes der i 27 forskellige
lokalsamfund. Aktiviteterne når mellem 40.000 og 50.000 mennesker bosat i
landområder.
Et nyt 2-årigt samarbejde med Transparency International Kenya blev i 2018
formaliseret. Transparency vil primært støtte de kenyanske partnere med at
kontrollere lokale myndigheders korrekte forbrug af den nationale klimafinansiering.
Klimaprojekterne i Vestafrika og Østafrika blev afsluttet sidst på året. Begge fik
en positiv ekstern evaluering med på vejen.
Et nyt kommunikationsprojekt ‘Global Climate Action’ blev søsat for EU-midler.
Projektet ønsker at øge viden om sammenhængen mellem udvalgte verdensmål.
 inivind projektet, der er et samarbejde mellem VedvarendeEnergi, Vestas og
M
Danmarks Tekniske Universitet om udvikling af en vindmølleprototype, der kan
kobles på eksisterende mini-grids i Kenya, fik luft under vingerne. Den første
testmølle blev mod slutningen af året opsat på Ndeda Island i Victoriasøen. Møllen
bidrager til produktionen af strøm til øens 4000 indbyggere.
 ampagnen ’Take Climate Action’ blev afsluttet. Kampagnen byggede på resultater,
K
samarbejdspartnere og klimarelaterede historier fra de internationale projekter.
140 frivillige i VedvarendeEnergi blev trænet i at kommunikere udviklings- og
klima dilemmaer, 110.000 almindelige borgere blev søgt påvirket via de sociale
medier og ca. 22.000 unge blev nået gennem workshops over hele landet.
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•V
 ores kampagne ”Tag
klimaansvar” sluttede i
2018. 140 frivillige blev
udstyret med viden om
globale klimaforandringer og vores udviklingsarbejde i Syd
•V
 ores unge frivillige har
også været aktive med
at facilitere en række
EU-workshops rundt om
i landet
•V
 ores ”Grønne Piloter”
har nu uddannet i alt
35 kandidater – i 2018
alene blev 12 piloter nye
udklækket

Frivillig/medlemsafdelingen:
Højt aktivitetsniveau
blandt vores frivillige
Med et væld af aktiviteter og events i 2018 kan man roligt sige, at vores frivillige
leverer en aktiv indsats. Vi har 5 UngEnergi-afdelinger rundt om i landet, som
arbejder med at udbrede organisationens klimabudskaber. Både på skoler,
gadeevents, Folkemødet, på Roskilde Festival og til ”Fem fede Dage”, som er
ved at blive en fast tradition på danske gymnasieskoler, har vores unge forsøgt
at skabe engagement og oplysning om klimaforandringer. Det sker som altid
i en ånd, hvor vi ser på alle de konstruktive muligheder, man som ung kan
gøre brug af for at skabe en mere bæredygtig hverdag.
Vores kampagne ”Tag klimaansvar” sluttede i 2018 med fine resultater.
Hele 140 frivillige blev udstyret med viden om globale klimaforandringer og
vores udviklingsarbejde i Syd, og 45 af dem var aktive i selve kampagnen i
2018. VedvarendeEnergis fire udvalgte verdensmål har været vandmærket i
aktiviteterne, som både har handlet om oplysning om klimaforandringer, men
også om at give omsættelige råd i en dansk kontekst og på den måde skabe
handling og engagement herhjemme.
10 frivillige har også været aktive med at facilitere 8 EU-workshops rundt om
i landet. Formålet var at indsamle spørgsmål og synspunkter fra borgere om
klimarelaterede emner, som skulle videregives til fem EU-spidskandidater, der
alle stiller op til Europa-Parlamentsvalget.
Vores ”Grønne Piloter” har nu uddannet i alt 35 kandidater – i 2018 alene blev
12 piloter nye udklækket. De Grønne Piloter bliver uddannet i at facilitere lokale
omstillingsprojekter, hvor for eksempel borgerforeninger og bofællesskaber
kan komme videre med deres ideer til at blive mere bæredygtige.
Vi glæder os over, at en ny ”voksen” VedvarendeEnergi-lokalgruppe har set
dagens lys i Aarhus. De er allerede i gang med at udtænke aktiviteter, og vi
ser det som startskuddet til flere lokalgrupper for voksne.
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Nøgletal 2018
Her kommer pengene fra
Danida, CISU

75%

Danske offentlige myndigheder

2%

Internationale donorer

3%

Danske fonde
Medlems- og støttebidrag

13%
3%

Det bruger vi pengene til
Internationale projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79%
Danske projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14%
Information og kampagne. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3%
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4%

Egenkapital
Egenkapital:

1,94 mio

Indtægter:

18,65 mio

udgifter:

18,57 mio

Årets resultat:

Organisatorisk
Ansatte sekretariatet: 14
Ansatte lokalt: 9
Medlemmer i alt: 1515
Bidragsydere: 132
Frivillige: 198

VedvarendeEnergi
Klosterport 4F, 1.sal, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 8320 9313
Tlf: 86 76 04 44
Mail: info@ve.dk

0,08 mio

