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REFERAT BESTYRELSESMØDE 

Fredag d. 6. december 2019 kl. 11:00 – 16.00 

Sekretariatet, Aarhus 

 

 

Til stede:  

Mads Peter Schreiber (MPS), Jonathan Ries (JR), Mette Rohde Böwadt 
(MRB), Kresten Kjær Sørensen (KKS), Cathrine Bianca Christensen (CBC), 
Morten Steen (MS), Carsten Vejborg (CV) Bjarke Rambøll (BR). Fra pkt. 9 
deltog Tobias Nørkjær Holmgaard og Nanna Andrea Sønderlind Bruun fra 
UngEnergis bestyrelse via Skype. Gunnar Boye Olesen deltog i pkt. 3,4 og 
9 og Julie Rytter deltog i pkt. 7.  

 

1. FORMALIA 
JR er dirigent og BR er referent. 

 

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 
KKS har et punkt til eventuelt vedr. SDG-arbejde 

  

3. POLITIK 
  

Finanslov 2020 

Generelt et skridt i den rette retning, men flyafgifter er ikke med. Flere 
grønne organisationer er skrevet direkte ind i finansloven til 
formidlingsarbejde, hvor vi tidligere har fået at vide det ikke er muligt, jf 
EU-regler om konkurrenceudsættelse. GBO kontakter Søren Egge 
Rasmussen (EL) og JR kontakter ALT, SF og EL for at følge op på flyafgifter 
og afklaring ift. muligheden for at få midler direkte på finansloven 
fremadrettet. 

 

Biomasse og vores rolle i debatten 
Oplæg til diskussion fremsendt som bilag 

 

Gennem de seneste år er flere grønne organisationer blevet mere kritiske 
overfor brugen af biomasse i energiforsyningen. Vores holdning er 
stadigvæk at omstillingen til 100% vedvarende energi kræver mange 
forskellige former, hvor alle ting har en plads. Det er vores grundholdning 
at vi ikke pick a winner, men pragmatiske. Dvs. vi går ikke ind for 
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forbrændingsfri fremtid, vi er ikke imod brug af træstammer og energiskov 
er en mulighed. 

Vores holdning er stadigvæk, at vi er positiv overfor dansk bæredygtig 
biomasse, som en del af et samlet fleksibelt energisystem, men vi skal ikke 
gå ind i debatter, men mere holde det på et principniveau, hvor vi 
argumenterer ud fra en cirkulær tankegang. Vi er for afgifter på biomasser, 
der vil regulere en del af efterspørgslen. Vi kan tage det op på landsmøde, 
hvis der er nogle frivillig der vil arbejde videre med. 

 

Status ift. prosumer gruppe, som blev nedsat på landsmøde  
Statuspapir fremsendt som bilag 

 

Siden landsmødet har frivilliggruppen ændret fokus til bredere at omhandle 
lokale energifælleskaber. GBO samler input til positionspapir og 
fremlægger resultater fra året på landsmøde i 2020.  

 

4. FORENINGENS FOKUS 
statuspapir fremsendt som bilag 

 

Oplæg godkendt. De fem hovedområder; Forbrug, Transport, Boligen, 
Energiinfrastruktur og Globalt Ansvar dækker organisationens tematiske 
områder.  Mad er ikke med under forbrug, men kan inddrages hvis der er 
grupper der vil arbejde med det.   

Vores tilgang er at vi er en platform, der støtter op om frivillige, der synes 
det er interessant at arbejde med et emne i strategien.  

Bestyrelsen understøtter etableringen af flere frivilliggrupper som fora til at 
diskuterer og arbejde med emner, der ligger indenfor foreningens strategi, 
men ikke nødvendigvis er foreningens prioriterede områder. Grupperne er 
vigtige for foreningens arbejde, men tegner ikke foreningens linje og 
udtaler sig dermed ikke på foreningens vegne. 

De præsenterede 9 råd kan foldes mere ud. Det kan bruges mere i 
markedsføring, som et redskab. 

 

5. PROJEKTSTATUS 
Projektoversigt fremsendt som bilag 

 

Vi har fået midler for 2. år i træk fra Danmarksindsamlingen. Tema er 
”Børn på flugt” og vores projekt vil foregå i det vestlige Kenya.  

Der er opnået midler til at arbejde med inddragelse af unge på FGU’er i 
den grønne omstilling.  

Stor ansøg til Novo Nordisk blev ikke godkendt, men vil omsættes i andre 
projektforslag. 
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6. ENERGITJENESTEN 
Sekretariatet vil i begyndelse af det nye år invitere bestyrelserne i de 
lokale Energitjenester til et møde om fremtidige arbejdsområder og 
organisering. BR indkalder. 

 

7. KOMMUNIKATIONSINDSATSEN I 2020 
Oplæg til konkretisering af ny informationsgruppe fremsendt som bilag 

 

Opbakning til det fremsatte oplæg. Fokus på call to action og at der er krog 
til vores arbejde. MS tilknyttes som faglig ressourceperson. Det bør 
overvejes at udarbejde en venteliste til informationsgruppen. 

  

8. ØKONOMI 
Kvartalsregnskab, estimeret resultat 2019, samt budgetoverslag udsendt som bilag 

 

Estimeret resultat for året, som fremlagt på forrige bestyrelsesmøde, 
forventes at være retvisende. 

 

 

Fælles med bestyrelsen i UngEnergi; 
 

9. ANSVARLIGT FORBRUG  
Oversigt over mulige fokusemner fremsendt som bilag 

 

Hovedfokus er Ting & Sager. Der besluttes at prioritere reparation og 
internethandel, som emner der kunne arbejdes med både politisk, 
kampagnemæssigt og som frivillige aktivitet. Emnerene hænger sammen 
ift et opgør med forbrug og smid væk mentalitet. Politiske emner kunne 
være fremme af produkter der kan repareres, pant på elektronik, ingen 
moms på reparationer. 

 

10. FÆLLESAKTIVITETER  
UngEnergi prioriterer at få styrket hjemmesiden, så det er tydeligere at de 
er en selvstændig organisation. UE-bestyrelsen og BR sætter sig sammen 
for at diskutere behov og retning. Selvstændigt domæne til alle UngEnergi 
e-mails oprettes. 
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Landsmøde. 

De seneste år har det været svært for UngEnergi at mobilisere deltagere, 
da landsmødet har ligget i eksamensperioden. Sekretariatet vil undersøge 
om det er muligt at flytte landsmøde til første weekend i maj. 

 

Folkemøde 

Fokus på cirkulærøkonomi. UngEnergi vi gerne i Klimateltet. 

 

11. EVENTUELT 
KKS præsenterer tiltag om udvikling af supplerende indikatorer til danske 
SDG-mål. Opgaven ligger hos Dansk Statistik og der er workshops rundt i 
landet i januar-marts, hvor VE medlemmer kunne byde ind. Se mere på 
Voresmaal.dk.  

 

 


