REFERAT BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 10:30 – 15.30
Sekretariatet, Aarhus
Til stede:
Mads Peter Schreiber (MPS), Jonathan Ries (JR), Cathrine Bianca
Christensen (CBC), Carsten Vejborg (CV), Kresten Kjær Sørensen (KKS),
Bjarke Rambøll (BR).
Online: Morten Steen (MS) pkt. 1-6.
Wawa Wang i pkt. 8, og Steffen Elborg Nygaard deltog i pkt. 9.

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

2. G ODKENDELSE AF DAGSORDEN
Status på VE-post tilføjes under pkt. 1.

3. S TATUS
(Projektoversigt fremsendt som bilag)

Projektstatus
Projekt med budget på 180.000 USD godkendt i forhold til vores arbejde
med fokus på international kulinvestering.
Tillægsbevilling til det internationale program godkendt, hvor fokus er på
større inddragelse af unge samt entreprenørskab.
Internationalt begynder vi at undersøge mulighederne for at arbejde i
nexus mellem humanitærbistand og udviklingsbistand. Vil foregå i de
områder, hvor vi allerede er.
Flere projektforslag fremsendt og under udarbejdelse, der retter sig mod
unge på FGU’er.
COVID-19 respons
Sekretariatet har arbejdet hjemmefra, men der er ingen på
lønkompensation. Både i danske og internationale aktiviteter har fokus
været på at tilpasse aktiviteterne til den nye situation. Internationalt er
prognosen, at COVID-19 i vores samarbejdslande først vil toppe i
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september/oktober. Imens danske aktiviteter går mod normalen, er det
internationale arbejde derfor mere usikkert. Der arbejdes med forskellige
scenarier til at kunne håndtere den usikre situation for efteråret. Større
klarhed forventes efter sommerferien. I tilfælde af forværrede
internationale forhold, der resulterer i stor indflydelse på sekretariatets
arbejde, informeres bestyrelsen.
VE-post
Positive tilbagemeldinger på indholdet. Bestyrelsen understøtter, at der
bruges flere artikler fra databasen.

4. E NERGITJENESTEN
Sammenlægning mellem EnergiTjenesten Jylland og Sjælland gennemført.
De fleste har været hjemsendt ifm. COVID-19, da flere projekter har været
sat på pause. Der er dog mange opgaver i efteråret, så alle kommer
tilbage.
EnergiTjenesten har GF d. 27. august. Inden da kontakter MPS
EnergiTjenestens formand for at afklare fremtidig samarbejdsrelation
mellem VE og EnergiTjenesten. Oplæg fra bestyrelsen er at finde en
konstellation, hvor vi arbejder med interlocking – dvs. fælles
repræsentation i de to bestyrelser.

5. P OLITISK ARBEJDE
(Status og erfaringer fremsendt som bilag)

God dialog med klimaministeren hen over foråret. Vi har leveret input til
både stimuluspakker og klimahandlingsplaner. Punkt i
klimahandlingsplanen vedr. forbedrede lånemuligheder i yderområder ifm.
udfasning af olie og gasfyr er et direkte aftryk fra os. Desværre kom lokal
energirådgivning ikke med, trods fælles støtte fra både SF og K. Vi
viderefører det til efterårets forhandlinger.
Fokus på flyafgifter har opnået støtte fra mange sider, men det er endnu
ikke med i de politiske aftaler. Der arbejdes videre med dette. Vores fokus
skal fortsat være det moralske aspekt; at de ikke kan fritages, samt at der
kommer en løsning, som flytter noget. Det er dog en udfordring, at det
ikke kan kobles med projekter og vores andet arbejde.
Der arbejdes også videre med reparation og cirkulær økonomi. Stor fordel,
at det understøtter vores andet arbejde. Det har et folkeligt element, hvor
der er stor interesse.
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6. LANDSMØDE 2020
(Skitser for program fremsendt som bilag)

Landsmøde udskudt fra maj til 3.-4. oktober på Sct. Knudsborg ved
Middelfart.
Forslag til landsmøde program fremlægges og godkendes. Som del af
programmet inviteres folketingspolitikere. BR og JR tager kontakt.
Det understreges, at tid til uformelle diskussioner, netværk og
vidensudveksling prioriteres.

7. S TRATEGI 2018-21
Evalueringen efter halvdelen af strategiperioden er, at den igangsatte
forhandlingsproces, som strategien lægger op til, forløber planmæssigt.
Den har sammen med de underlæggende strategier gjort en forskel,
særligt indenfor politisk fokus og DK aktiviteter/projekter. Vurderingen er,
at den er så robust, at der næste gang lægges op til en mindre revidering
med de samme rammer. Vi kan overveje at bruge verdensmålene mere
aktivt, men det bør stadig være de fire eksisterende mål, der er
rammesættende. Oplæg er, at en revideret strategi vedtages på
landsmødet i 2022.
For at få medlemmernes input på status inddrages et punkt på kommende
landsmøde.

8. F OLLOW THE MONEY
(Projektresume fremsendt som bilag)

Præsentation fra Wawa Wang. Gennem det seneste år har vi styrket vores
fokus på offentlige midler i forbindelse med energiprojektet. Fokus har
primært været internationale kulinvesteringer, men vi begynder også at
inddrage Danmarks rolle. Danmark har en rolle i at være first movers i
international politik, og samtidig har vi også en stemme i den
internationale debat. Primært fokus er EKF og EIB.
Muligheden for at udvide arbejdet til også at se på subsidier af fossil energi
fra dansk side undersøges. Kan evt. også understøttes af en frivilliggruppe.
Der arbejdes med at inddrage ”follow the money” mere direkte i vores
eksterne kommunikation.
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9. FGU INDSATS
(Oplæg til civilsamfundets rolle fremsendt som bilag)

Unge og lærere på Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et nyt
prioriteret område. De første tilbagemeldinger og erfaringer er meget
positive. Der er mange forskellige tiltag i gang, hvor der også er en stor
inddragelse af UngEnergi. Vigtigheden af, at aktiviteterne inkluderer både
transport, cirkulær økonomi og co2-forbrug understreges.

10.

BESTYRELSESMØDE NÆSTE ÅR

(Forslag til datoer fremsendt som bilag)

Datoer for de kommende bestyrelsesmøder er:
7. september: 10-12.30 online.
28. oktober: 10-12.30 online.
11. december: fysisk med UngEnergi (inkl. julefrokost).
8. marts: 10.30-15.00 fysisk (Kbh.).

11.

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.
Grundet den usikre fremtidsprognose for udviklingen af COVID-19, og
hvordan det vil påvirke arbejdet i Mozambique og Kenya, vil sekretariatet
undersøge betingelserne for eventuel lønkompensation.
Budget for 2020 ser positivt ud, men stadig mange usikkerheder ift. det
internationale arbejde og COVID-19.

12.

E VENTUELT

Intet til eventuelt.
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