REFERAT BESTYRELSESMØDE
Fredag d. 13. marts 2020 kl. 12:30 – 15.00
Online Teams møde

Til stede:
Mads Peter Schreiber (MPS), Jonathan Ries (JR), Cathrine Bianca
Christensen (CBC), Morten Steen (MS), Carsten Vejborg (CV) og Bjarke
Rambøll (BR).

1. F ORMALIA
JR er dirigent, og BR er referent.

2. G ODKENDELSE AF DAGSORDEN
Til eventuelt: Deltagelse i Broen til fremtiden.

3. P ROJEKTSTATUS
(Projektoversigt fremsendt som bilag)

Vores bevilligede projekt til Danmarksindsamlingen 2020 er administrativt
blevet reduceret fra 1,7 til 1,1 mio. med begrundelsen, at der var mange
projekter. Tillægsbevilling til det internationale program indsendt, hvor
fokus er større inddragelse af unge og entreprenørskab.
Vi har fået midler til at arbejde med nydanskere i Aarhus. Det er et mindre
projekt, der løber over 8 mdr. i 2020. Flere projektforslag under
udarbejdelse, der retter sig mod unge på FGU’er, hvor der er god dialog
med forskellige fonde.

4. E NERGITJENESTEN
(Referat fra fællesmøde fremsendt som bilag)
Tilbagemelding fra fælles Energitjenestemøde
Pr. 1. april vil EnergiTjenesten være organiseret under ét, hvor
hovedkontoret er i Aarhus. Kontoret i Høje Taastrup opretholdes. På
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EnergiTjenesten Jylland-Fyns generalforsamling i maj stilles forslag om
navneændring til EnergiTjenesten samt en udvidelse af bestyrelsen.
VedvarendeEnergi og EnergiTjenesten
Samarbejdsaftalen skal forenkles, da der er mange partnere, og der ikke
længere er et koordineringselement. Nyt udkast klar til næste
bestyrelsesmøde. MPS og BR er ansvarlige.
Med EnergiTjenestens enklere organisatoriske struktur bør det overvejes,
om der skal være en tættere formalisering, f.eks. ved at have
VedvarendeEnergi – ved sekretariatslederen – siddende i EnergiTjenestens
bestyrelse. BR, CAV og MPS viderefører diskussionerne.
Med EnergiTjenestens reorganisering giver det mening at undersøge
vedtægtsændringer hos VE i forhold til bestyrelsens sammensætning. MPS
og BR arbejder med et forslag til vedtægtsændring, der rundsendes til
bestyrelsen for kommentarer, så det kan fremlægges på generalforsamling
i maj.

5. LANDSMØDE
Hvem opstiller.
MPS, JR og CBC genopstiller. CBC påpeger, at der nu er to
kommunikationsprofiler i bestyrelsen og er derfor også åben for at give
pladsen videre til en anden profil. Alle tre får opbakning, FU tager sagen
videre.
Rammer og tidspunkt
Landsmødet er flyttet til 2.-3. maj for at imødekomme UngEnergis ønske
om, at landsmødet afholdes tidligere end sidste år. Sct. Knudsborg, som vi
også var på sidste år, er booket. FU arbejder med en plan B ift. Coronasituationen.

6. F RIVILLIGGRUPPER
(Status og erfaringer fremsendt som bilag)

Redaktionsgruppen blev etableret ved årsskiftet, og VE-post udkommer
hver 14. dag. Bestyrelsen synes, at det tegner godt, og det har et højt
niveau med relevante artikler.
Den globale kommunikationsgruppe er i gang med første produktion, som
forventes at være klar til landsmødet.
Den politiske gruppe er endnu ikke kommet i gang, men det forventes at
ske inden landsmødet. Vi laver et opslag på frivilligjob.
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7. F OLKEMØDE
(Projektoversigt fremsendt som bilag)

VE har plads i klimateltet. Fokus på cirkulær økonomi og EU. UngEnergi er i
Klimateltet fredag aften og er sammen med Energibyernes telt.
Meriam, GBO, JR og BR deltager fra VE. JR følger op på deltagelse i andres
arrangementer.

8. P OLITISKE PRIORITETER 2020
(Oplæg til civilsamfundets rolle fremsendt som bilag)

Vi har det seneste år opprioriteret vores fokus på follow the money ifm.
offentlige midler. Fokus pt. er eksportkreditfonde. Der er en god dialog
med politiske partier i både EU og DK.
I koordination med 92-gruppen følger vi klimahandlingsplanerne tæt. Vores
fokus er at sikre befolkningens engagement, opbakning, involvering, og at
alle er med.
Vi har en opgave i at kunne vise den ny generation af folketingspolitikere
værdien af civilsamfundets inddragelse i den grønne omstilling. Oplæg til
landsmødet om civilsamfundets rolle revideres af GBO, JR og BR, så der er
et tydeligere fokus på denne værdi. Det betyder bl.a. mere fokus på lokale
fællesskaber og demokratisering af den grønne omstilling.
Konkret er indstillingen fra bestyrelsen, at vi i 2020 prioriterer at arbejde
videre med flyafgifter. Vores fokus skal være at sikre en ambitiøs løsning,
der samtidig tager højde for en social skævhed.
Ansvarligt forbrug vil stadig være en prioritet. Vi vil sætte ekstra fokus på
at styrke lokalt forbrug og værdiskabelse.

9. Ø KONOMI
(Estimeret resultat 2019, udsendt som bilag)

Det endelige resultat for 2019 vil ikke afvige fra de tal, der blev fremlagt
på forrige bestyrelsesmøde. Dermed forventes resultatet at følge budgettet
som godkendt på generalforsamlingen 2019. Kvartalsvise regnskab er ikke
fremsendt, da afslutningen var meget tæt på bestyrelsesmødet, men BR
informerer, at vi følger budgettet.

10.

E VENTUELT

Vi er blevet spurgt, om vi vil være med i Broen til fremtiden. Bestyrelsen
anbefaler, at det gør vi. I første omgang et år for at se, hvilke erfaringer vi
får fra det.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. marts 2020

Side 3

