
Dokumentation
Samsø 2.0
”OPEN	  SPACE”

Det Åbne Rum

Flinchs	  Hotel.	  Tranebjerg
Fredag	  den	  26.	  Oktober	  2012

                                                                                         

Samsø Energi Akademi  DK           www.energiakademi.dk                                    0045  87921011

http://www.energiakademi.dk
http://www.energiakademi.dk


Indholdsfortegnelse

Hvad kan vi i fællesskab? ………………………………………………………… side  3
Velkommen  ……………………………………………………………………….. side 3

Check-in  …………………………………………………………………………… side 3
Eksempler på hvorfor man var mødt op  ……………………………………….. side 4

Open Soace – Det Åbne Rum  ……………..……………………………………. side  4
 Permakultur, økologi og selvforsyning  ………………………………... side  6

 Udvikling af virksomheder i bæredygtig retning (CSR) ………………. side 7
 Fosilfri Ø – EU  …………………………………………………………… side 7

 Samsø som ”FRI” kommune  …………………………………………… side 9
 Hurtig og effektiv transport kontra VEØ  ………………………………. side 9

 Ren Ø  …………………………………………………………………….. side  10
 Hverdagens energi / energi ud i hverdagen  ………………………….. side 11

 Infrastruktur  ……………………………………………………………… side 11
 Vækst og udvikling  ……………………………………………………… side 12

 Vækst på Samsø  ……………………………………………………….. side 13
 Sommerskole-Højskole-Diversitet-Udvikling  ………………………… side 14

 Tiltrække udviklingsafdelinger eller lign. fra store firmaer  …………. side 14
 Det blinde punkt ………………………………………………………… side 15

 Hvordan når vi målet at blive fossilfri i 2030  ………………………… side 15
 Højskole  …………………………………………………………………. side 16 

             Præsentation og deling af resultater  …………………………              side 18
             Afslutning  ………………………………………………………………………   side 22

                                                                                         

Samsø Energi Akademi  DK           www.energiakademi.dk                                    0045  87921011

http://www.energiakademi.dk
http://www.energiakademi.dk


Samsø 2.0 
”Open Space” - Det Åbne Rum

Hvad kan vi i fællesskab?

Velkommen

Søren Hermansen bød velkommen til Samsø 2.0 mødet. Han gav udtryk for hvor glædeligt det var at så 
mange var mødt op. Han fortalte at der i 1999 blev afholdt en “Gafé God Energi”, hvor man havde diskuteret 
fremtidsscenarier for Samsø. Man prøvede at forudse hvad der kunne ske de næste 10 år på Samsø og 
hvordan man kunne få det til at ske. Der blev udarbejdet en rapport dengang og når man blader i den kan 
man se at næsten alle de ting, der blev foreslået er sket. Formålet med mødet i dag er at tage hul på de 
næste 10-20 år. 

Søren overlod ordet til Michael Larsen som er nyansat daglig leder på Energi Akademiet.

Michael Larsen fortalte hvordan han i juni måned havde deltaget i en konference på Energi Akademiet og 
rejst rundt på øen og havde ladet sig begejstre så meget at han efterfølgende havde søgt den nyopslåede 
stilling som daglig leder.  

”Samsøs fremtid 2.0. Hvad skal der ske indtil 2030, det er det, vi samles om i dag.” Michael nævnte at CNN 
for nylig havde haft et 3 minutters indlæg om Samsø i bedste sendetid. ”Hvordan skete det egentligt? I er 
verdensberømte! Nu skal der et nyt fundament for at gå videre. Det kan kun skabes ved, at I er med.”

               

Check-in

Malene Lundén fra Energi Akademiet inviterede alle til at sammen se hvem der var kommet til mødet. 
Gennem håndsoprækning blev forskelligheden i rummet synlig; ca. 7-8 var med til Café God Energi i 1999, 
der var kun én deltager under 30 år!!!, ca. halvdelen af deltagerne var kvinder, der var 4 embedsmænd/
kommunalt ansatte, ca. 7 kom fra landbruget, 6-7 kom fra sundhedsområdet, ca. 1/3 var bedsteforældre, ca. 
10-12 kom fra forretningslivet, et stort flertal var tilflyttere og 5-6 deltagere gik flere generationer tilbage som 
Samsinger.

Derefter inviterede Toke Møller til en kort ”check-in” og introduktionsrunde, i mindre grupper, omkring 
spørgsmålet ”hvem er du, hvor kommer du fra og hvorfor har du valgt at deltage?” Efterfølgende hørte vi 
nogle eksempler:
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Summen i mindre grupper om hvorfor man var mødt op i dag

Eksempler på hvorfor man var mødt op

Signe var flyttet tilbage til Samsø efter 6 års fravær. Hun var kommet til mødet fordi Samsø indimellem virker 
”lidt selvfed”: Samsingerne er visionære og progressive men potentialet er meget større, og det ville Signe 
gerne være med til at gøre noget ved. Hun gav også udtryk for bekymring omkring den demografiske 
udvikling; der bliver flere ældre og færre børn på Samsø.

Helene var forholdsvis ny på øen, hun havde boet på Samsø i 5 år, var meget glad for Samsø og ville gerne 
blive. ”Samsø har nogle kvaliteter, som gør, at vi kan blive et godt eksempel ikke bare på energi området, 
men også på andre områder. Den rene vare; rent drikkevand, ren jord, rene fødevarer, luften mv. er ting, der 
er kostbare, og som bliver efterspurgte I fremtiden.”

Ole gav udtryk for at han ville høre noget andet end det han tænkte inden han kom. Samsø lever af impulser 
udefra. – ”Jeg glæder mig hver gang til at møde andre”.  

”Open Space” Det Åbne Rum

Toke Møller forklarede hvordan man arbejder i ”Open Space,”  det Åbne Rum. Det bygger på 
selvorganisering af arbejdsgrupper omkring spørgsmålet:

Hvilke ideer og muligheder ser du for at udvikle Samsø 2.0?

Med andre ord, dem der havde noget på hjertet kunne byde ind med et emne og invitere andre til at 
diskutere det. 

Open Space har 4 principper: 
1. De, der er tilstede, er de rette personer 
2. Det der sker er det eneste, der kunne ske 
3. Når det går i gang er tidspunktet det rette 
4. Når det er forbi, så er det forbi (anerkende slutning og begyndelse)

Desuden er der én lov eller rettighed - “De to fødders lov”; hvis du er et sted hvor du hverken kan lære eller 
bidrage med noget, så hav modet til at rejse dig op og gå et andet sted hen hvor du kan. 

Der er 4 måder at deltage på:
1. Man kan kalde sammen til en samtale
2. Man kan deltage i en samtale som en anden har kaldt sammen til
3. Man kan være ”humlebi” deltage i flere grupper og ”bære pollen” med fra en gruppe til en anden 
4. Man kan være ”sommerfugl” hvis man ikke gider at være med i grupper men har behov for stilhed og 

refleksion.

Toke: “Livet er en selvhenter!” Engagement og ansvar bør gå hånd i hånd, når de to bliver skilt ad fungerer 
det ikke så godt”.  Derefter åbnede Toke ”markedspladsen” og inviterede, dem der ville, til at byde ind med 
emner til diskussion.
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Toke forklarede hvordan man arbejder i det Åbne Rum. 

Derefter åbnedes markedspladsen hvor alle kunne byde ind med emner til diskussion

I løbet af 15 minutter blev følgende Open Space agenda skabt:

Første runde samtaler: *)

1) Elektronisk kommunikation og debat – Holger
2) Design af fællesskaber der bygger på økologiske / permakulturelle principper (Preben & 

Birgit)
3) Udvikle vore virksomheder, økonomisk, socialt og miljømæssig bæredygtigt. – Karen P.
4) Fossilfri Ø EU
5) Er det muligt at forestille sig at vi kunne blive ”fri” kommune en periode uden normale regler 

– Anne-Grete
6) Fritids Samsinger og Samsø – 2.0 - Peter
7) Hurtig og effektiv transport (Færger kontra VEØ) - Tom
8) Ren Ø – fremtidig profil? - hvilke områder? – hvordan? - Helene
9) Design og energi produkter til hverdag – indbygget _ Bent K.
10)  Infrastruktur

Anden runde samtaler: *)

1) Samarbejde mellem organisationer + kommunen i et forum hvor vi kan komme med løsninger 
til regeringen - Stefan

2) Bevare diversiteten (forskellighed) Sommerhøjskole – Ole
3) Gøre det attraktivt for større firmaer at flytte f.eks. udviklingsafdeling til Samsø – Søren H.
4) Lys på det blinde punkt – tilflytning, - sæsonarbejde – Lise-Lotte
5) Energi til de svage grupper – Peder
6) ..
7) Hvordan når vi 2030 målet. Hvordan får vi alle med? Det skal til, ellers når vi ikke målet – Per 

Olsen
8) Trafiksammenhæng. Plads til den langsomme og hurtige – Lisbeth Campbell)
9) Frit Internet til beboere, firma, turister, sejlere mm.
10)  Højskole - Søren

’) Overskrifterne/emnerne i bold er dokumenterede.  
Grupperne 8, 9 og 10 i anden runde blev til en stor gruppe som sammen endte med at diskutere en Ny 
Højskole, rapport 10/2 
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Open Space – det Åbne Rum
1ste runde samtaler:

Område/ Emne: 
                         Permakultur, økologi og selvforsyning 2/1

Uddybelse af emnet: 

• Oplysning og udvikling af økologi og permakultur
• Design af fællesskaber
• Finde egnede områder
• Lære om permakulturelle principper
• Skabe skovhaver
• Bygge nye selvforsynende landsbyer
• Andelstanker, fælleden
• Opkøbe, forpagte ud

Uddybelse af emnet: 

• Oplysning og udvikling af økologi og permakultur
• Design af fællesskaber
• Finde egnede områder
• Lære om permakulturelle principper
• Skabe skovhaver
• Bygge nye selvforsynende landsbyer
• Andelstanker, fælleden
• Opkøbe, forpagte ud

De næste skridt:

• Kurser via energiakademiet, aftenskolen, økologiakademiet.
• Foredragsrække  -  økonomi neutralt gerne
• Debatskabende aftener under aftenskolen
• Foredragsforeningen 

Dernæst konstituering  af grupper der ønsker at arbejde med fællesskaber.

De næste skridt:

• Kurser via energiakademiet, aftenskolen, økologiakademiet.
• Foredragsrække  -  økonomi neutralt gerne
• Debatskabende aftener under aftenskolen
• Foredragsforeningen 

Dernæst konstituering  af grupper der ønsker at arbejde med fællesskaber.

Hvem deltog i gruppen:
Preben Christensen, Niels Schæfer, Lisbeth Campbell, Marianne Søgaard, Sysser Tofte, Bent 
Degn, Birgit Bjørnvig, Birgit Rothmann

Hvem deltog i gruppen:
Preben Christensen, Niels Schæfer, Lisbeth Campbell, Marianne Søgaard, Sysser Tofte, Bent 
Degn, Birgit Bjørnvig, Birgit Rothmann

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:
Birgit Rothmann og Preben Christensen
Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:
Birgit Rothmann og Preben Christensen

Område/ Emne:
  Udvikling af virksomheder i økonomisk, 
  social og miljømæssig bæredygtig retning. CSR.

3/1

Uddybelse af emnet:

Hvordan integrerer vi f.eks. såkaldt svage grupper i vores sociale samvær. Er i sidste øjeblik at vi 
får fokus og handling på CSR-området. Samfundet, os alle - har et ansvar. Også i 
virksomhederne. Evt. som frivilligt arbejde via en ”Børs”. Frivillig-center.
Bæredygtig ledelse. Steen Hildebrandt. Samarbejde om investeringerne i virksomhederne.

Uddybelse af emnet:

Hvordan integrerer vi f.eks. såkaldt svage grupper i vores sociale samvær. Er i sidste øjeblik at vi 
får fokus og handling på CSR-området. Samfundet, os alle - har et ansvar. Også i 
virksomhederne. Evt. som frivilligt arbejde via en ”Børs”. Frivillig-center.
Bæredygtig ledelse. Steen Hildebrandt. Samarbejde om investeringerne i virksomhederne.

De næste skridt:

Mødes igen og inviterer relevante kompetencer.

De næste skridt:

Mødes igen og inviterer relevante kompetencer.
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Hvem deltog i gruppen:
Irene, Karen, Anne, Find, Flemming, Henrik, Signe, Karl Gustav, Vadstrup.
Hvem deltog i gruppen:
Irene, Karen, Anne, Find, Flemming, Henrik, Signe, Karl Gustav, Vadstrup.

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: 
Karen Poulsen
Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: 
Karen Poulsen

Område/ Emne: 
                                                     Fossilfri Ø – i EU 4/1

Uddybelse af emnet:

• Samsø vil blive en Fossilfri Ø
• EU kommissionen laver forslag til at EU skal gå til et ”low carbon” samfund
• Og mange lande ønsker at omstille til VE, bl.a. Danmark
• MEN en række lande, og bl.a. Business Europe, som Industrirådet er med i, er imod at 

der skal være planer for omstilling til ”low carbon” samfund . 

Uddybelse af emnet:

• Samsø vil blive en Fossilfri Ø
• EU kommissionen laver forslag til at EU skal gå til et ”low carbon” samfund
• Og mange lande ønsker at omstille til VE, bl.a. Danmark
• MEN en række lande, og bl.a. Business Europe, som Industrirådet er med i, er imod at 

der skal være planer for omstilling til ”low carbon” samfund . 

De næste skridt:

Demonstrationsplan, med overgang til Fossilfri Ø

Aftaler med danske stat og EU om dispensationer for at gennemføre planen, ’Nyttig 
samarbejdsaftale med EU” om f.eks. busdrift, færgedrift.

Demonstrationsplan for afvikling af olieforbrug og støtteprojekter til at gennemføre den for f.eks. 
transport og landbrug.

Planerne skal have sammenhæng med reduceret ressourceforbrug ved f.eks. 
affaldsgenanvendelse, gødning fra havet, frem for kunstgødning

De næste skridt:

Demonstrationsplan, med overgang til Fossilfri Ø

Aftaler med danske stat og EU om dispensationer for at gennemføre planen, ’Nyttig 
samarbejdsaftale med EU” om f.eks. busdrift, færgedrift.

Demonstrationsplan for afvikling af olieforbrug og støtteprojekter til at gennemføre den for f.eks. 
transport og landbrug.

Planerne skal have sammenhæng med reduceret ressourceforbrug ved f.eks. 
affaldsgenanvendelse, gødning fra havet, frem for kunstgødning

Hvem deltog i gruppen:

Åge (landmand), Annie (lærer), Stig (praktikant), Gunnar (INFORSE)

Hvem deltog i gruppen:

Åge (landmand), Annie (lærer), Stig (praktikant), Gunnar (INFORSE)

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: GunnarHvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Gunnar

Fossilfri Ø planche

                                                                                         

Samsø Energi Akademi  DK           www.energiakademi.dk                                    0045  87921011

http://www.energiakademi.dk
http://www.energiakademi.dk


Fri kommune planche 
Område/ Emne: 

Samsø som ”FRI”kommune, er det en mulighed og er det noget vi 
som borger på Samsø kunne gøre brug af i en forsøgsperiode?

5/1

Uddybelse af emnet:

Samsø som ”FRI” kommune, er det en mulighed og er det noget vi som borger på Samsø kunne 
gøre brug af i en forsøgsperiode? Hvis det ikke kunne blive hele øen der skulle være frikommune, 
kunne man forstille sig en bestemt del af øen får lov til at være fri… fri til at tænke nye bygninger, 
til at oprette nye former for job, fri til at bruge ”vores” overskud fra vindmøllerne, som kunne 
komme Samsø til gavn. Pengene tilbage til gavn til nye projekter. Fri til at tænke nye tanker, ud af 
boksen tanker. FRI til at være ENERGISKABENENDE tænke på at der er mange områder at 
være kreativ på der ikke handler om kunst.
Ansvar for at den Offentlige transport kommer hjem til øen. Lave ”små” fælles solcelleanlæg over 
skel.    

Kan man i givet fald komme uden om de bureaukratiske regler vi har hørt der følger med – kan 
man være ”frikommune” på andre måder - så man ikke kun er ”frikommune” af navn.

Uddybelse af emnet:

Samsø som ”FRI” kommune, er det en mulighed og er det noget vi som borger på Samsø kunne 
gøre brug af i en forsøgsperiode? Hvis det ikke kunne blive hele øen der skulle være frikommune, 
kunne man forstille sig en bestemt del af øen får lov til at være fri… fri til at tænke nye bygninger, 
til at oprette nye former for job, fri til at bruge ”vores” overskud fra vindmøllerne, som kunne 
komme Samsø til gavn. Pengene tilbage til gavn til nye projekter. Fri til at tænke nye tanker, ud af 
boksen tanker. FRI til at være ENERGISKABENENDE tænke på at der er mange områder at 
være kreativ på der ikke handler om kunst.
Ansvar for at den Offentlige transport kommer hjem til øen. Lave ”små” fælles solcelleanlæg over 
skel.    

Kan man i givet fald komme uden om de bureaukratiske regler vi har hørt der følger med – kan 
man være ”frikommune” på andre måder - så man ikke kun er ”frikommune” af navn.
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De næste skridt:

• Undersøge frikommune strukturen – revurdere betingelserne for at kunne være 
frikommune.

• Hvordan er Bornholm undgået at blive underlagt offentligt trafikselskab? (Movia?)

De næste skridt:

• Undersøge frikommune strukturen – revurdere betingelserne for at kunne være 
frikommune.

• Hvordan er Bornholm undgået at blive underlagt offentligt trafikselskab? (Movia?)

Hvem deltog i gruppen: 
Birgit Nielsen Mårup, Peder Lund, Nis Møller, Aase Kristiansen, Marchel Meyer, Jenny Møller, 
Birthe Napatoq, Anne – Grethe Juhl 

Hvem deltog i gruppen: 
Birgit Nielsen Mårup, Peder Lund, Nis Møller, Aase Kristiansen, Marchel Meyer, Jenny Møller, 
Birthe Napatoq, Anne – Grethe Juhl 

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:  Anne-Grethe Juhl WundsamHvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:  Anne-Grethe Juhl Wundsam

Område/ Emne: 
       Hurtig og effektiv transport (færger) kontra VEØ 7/1

Uddybelse af emnet: 

En rigtig hurtigfærge som bindeled til Jylland (og Sjælland) står i modsætning til Samsøs status 
som energi-ø.

Uddybelse af emnet: 

En rigtig hurtigfærge som bindeled til Jylland (og Sjælland) står i modsætning til Samsøs status 
som energi-ø.

De næste skridt: 

• Modsætning mellem hurtigere færgedrift og VEØ synes mindre end først antaget. 
Moderne passagerfærger vil ikke bruge urimeligt meget brændstof og måske vil der oveni 
købet være mulighed for at afprøve nye færgemotorer, der benytter biogas og lignende.

• Jagten på investorer – der er behov for risikovillig kapital til at sætte den ny færgedrift i 
gang. 

• Bæredygtighed bliver nøgleordet.

De næste skridt: 

• Modsætning mellem hurtigere færgedrift og VEØ synes mindre end først antaget. 
Moderne passagerfærger vil ikke bruge urimeligt meget brændstof og måske vil der oveni 
købet være mulighed for at afprøve nye færgemotorer, der benytter biogas og lignende.

• Jagten på investorer – der er behov for risikovillig kapital til at sætte den ny færgedrift i 
gang. 

• Bæredygtighed bliver nøgleordet.

Hvem deltog i gruppen: 
Rami Hegestand, Per Urban, Ole Kempe, Christian Hesseldahl, Holger Sørensen, Suzanne 
Lassen, Fritz Andersen m.fl.

Hvem deltog i gruppen: 
Rami Hegestand, Per Urban, Ole Kempe, Christian Hesseldahl, Holger Sørensen, Suzanne 
Lassen, Fritz Andersen m.fl.

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Tom Nagel RasmussenHvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Tom Nagel Rasmussen

Udviklingsområde / Idé / emne:

Ren Ø
8/1
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Udviklingsområde / Emne:
             Hverdagens energi / Energi ud i hverdagen 9/1

Uddybelse af emnet:

• Samsø Højskole / Forum / Akademi:
• Iværksætteri, innovation, nørderi, energi, råvarer, råstof
• Elbiler i hverdagen, udlejning, standere, leasing, håndværkerbiler.
• El i hverdagen
• Elcykler

Uddybelse af emnet:

• Samsø Højskole / Forum / Akademi:
• Iværksætteri, innovation, nørderi, energi, råvarer, råstof
• Elbiler i hverdagen, udlejning, standere, leasing, håndværkerbiler.
• El i hverdagen
• Elcykler

De næste skridt:

Samarbejde med Energiakademiet & hverdagen.
Fælles Samsø elmåler – synliggøre hvor grøn Samsø er

De næste skridt:

Samarbejde med Energiakademiet & hverdagen.
Fælles Samsø elmåler – synliggøre hvor grøn Samsø er

Hvem deltog i gruppen:
Majken, Arne, Lisbeth, Poul, Ardita, Allan, Bent
Hvem deltog i gruppen:
Majken, Arne, Lisbeth, Poul, Ardita, Allan, Bent

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:   BentHvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:   Bent

Område/ Emne: 
                                                 Infrastruktur 10/1
Uddybelse af emnet: 

• Cykelstier, asfalterede cykelstier ved den gl. amtsveje. Af hensyn til oplevelsen, og 
trafiksikkerheden, og tilgængeligheden for familier uden bil. Genoplive de gamle markveje 
og kirkestier, i en stand som cykelstien til Nordby (stenmel), skiltet – i dialog med 
lodsejere, erhverv og brugere.

• Det overordnede vejnet i god stand.
• Færger generelt, frekvens frem for størrelse….
• Færgerne mod øst, mere og bedre færger, ren energi (el eller gas), gratis afgange 

(Roskildemotorvejen er gratis at bruge). Pendler rute.
• Færgerne mod vest, pendlerrute til Århus (600 personer har tegnet pt.) mindst 8 afgange.
• Velkomst af samsinger når færgen kommer. Faciliteter, elbiler og elcykler og offentlig 

transport der passer med øen.
• Færgen til Sælvig, Eget rederi og masser af frekvens, sejler på gas.
• Kontor faciliteter og undervisningsfaciliteter på færgerne. Fitness rum, gratis internet.
• Letbane Århus Hou.

Uddybelse af emnet: 

• Cykelstier, asfalterede cykelstier ved den gl. amtsveje. Af hensyn til oplevelsen, og 
trafiksikkerheden, og tilgængeligheden for familier uden bil. Genoplive de gamle markveje 
og kirkestier, i en stand som cykelstien til Nordby (stenmel), skiltet – i dialog med 
lodsejere, erhverv og brugere.

• Det overordnede vejnet i god stand.
• Færger generelt, frekvens frem for størrelse….
• Færgerne mod øst, mere og bedre færger, ren energi (el eller gas), gratis afgange 

(Roskildemotorvejen er gratis at bruge). Pendler rute.
• Færgerne mod vest, pendlerrute til Århus (600 personer har tegnet pt.) mindst 8 afgange.
• Velkomst af samsinger når færgen kommer. Faciliteter, elbiler og elcykler og offentlig 

transport der passer med øen.
• Færgen til Sælvig, Eget rederi og masser af frekvens, sejler på gas.
• Kontor faciliteter og undervisningsfaciliteter på færgerne. Fitness rum, gratis internet.
• Letbane Århus Hou.

De næste skridt:   Mogens Mahler er talsmand for gruppenDe næste skridt:   Mogens Mahler er talsmand for gruppen

Hvem deltog i gruppen:
Jens L, Bertel M, Anne l, Knud Werner, Styrbjørn Pedersen, Ruth Lange, Erik Greenaa, Søren S, 
Mogens Mahler, Ole Hemmingsen, Anders Jørgensen, Mogens C.

Hvem deltog i gruppen:
Jens L, Bertel M, Anne l, Knud Werner, Styrbjørn Pedersen, Ruth Lange, Erik Greenaa, Søren S, 
Mogens Mahler, Ole Hemmingsen, Anders Jørgensen, Mogens C.
Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:
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Anden runde samtaler:

Område/ Emne:   
                                         Vækst og Udvikling 1/2
Uddybelse af emnet:

At organisationerne samarbejder om rammevilkårene på Samsø og går videre indadtil og udadtil

• Godt netværk 1.0 udvikles til 2.0
• Få de gode ting til at arbejde sammen
• Fra mere til bedre
• Positiv energi – det gode liv – de menneskelige værdier er lig med vedvarende energi-ø 

tanke.
• Vi skal lære at samarbejde
• Udlændinge arbejdspladser – fremtidens udvikling.
• Naturpleje. Forbilledligt samarbejde mellem foreninger private, institutioner, kommune
• Det er givende og dialogen er meget positiv
• Det virker at snakke sammen – åbner til andre og der kommer noget godt ud af det.
• Skabe flere arbejdspladser – fintænke
• Et folkeligt vækstudvalg – hvordan skaber vi nogle gode vilkår for at starte selvstændig 

virksomhed.
• Hvad mangler vi på Samsø?
• Internetforbindelse evt. gratis.
• Rammevilkår – innovation opstart præcisere de muligheder der er.
• SK gør det godt i behandling af naturområder.
• ”Gross National Happiness”
• Få ejerskab
• Folkelig forankring
• Skabe lokale arbejdspladser
• Energiturisme
• Uddannelser perspektiv
• Kursusforløb – akademikere bosættes
• Biogas
• Grønne jobs – stort potentiale
• Økologiske landsby trækkes frem igen
• Finansiering NEFCO – 20 millioner

Uddybelse af emnet:

At organisationerne samarbejder om rammevilkårene på Samsø og går videre indadtil og udadtil

• Godt netværk 1.0 udvikles til 2.0
• Få de gode ting til at arbejde sammen
• Fra mere til bedre
• Positiv energi – det gode liv – de menneskelige værdier er lig med vedvarende energi-ø 

tanke.
• Vi skal lære at samarbejde
• Udlændinge arbejdspladser – fremtidens udvikling.
• Naturpleje. Forbilledligt samarbejde mellem foreninger private, institutioner, kommune
• Det er givende og dialogen er meget positiv
• Det virker at snakke sammen – åbner til andre og der kommer noget godt ud af det.
• Skabe flere arbejdspladser – fintænke
• Et folkeligt vækstudvalg – hvordan skaber vi nogle gode vilkår for at starte selvstændig 

virksomhed.
• Hvad mangler vi på Samsø?
• Internetforbindelse evt. gratis.
• Rammevilkår – innovation opstart præcisere de muligheder der er.
• SK gør det godt i behandling af naturområder.
• ”Gross National Happiness”
• Få ejerskab
• Folkelig forankring
• Skabe lokale arbejdspladser
• Energiturisme
• Uddannelser perspektiv
• Kursusforløb – akademikere bosættes
• Biogas
• Grønne jobs – stort potentiale
• Økologiske landsby trækkes frem igen
• Finansiering NEFCO – 20 millioner

De næste skridt:  
At finde alle muligheder for at gøre det muligt at skabe gode livsvilkår
De næste skridt:  
At finde alle muligheder for at gøre det muligt at skabe gode livsvilkår

Hvem deltog i gruppen: 
Stefan W.  NUI. Ulla Holm, Vibeke Østergaard, Mikael Andreasen, Bjarne Manstrup
Hvem deltog i gruppen: 
Stefan W.  NUI. Ulla Holm, Vibeke Østergaard, Mikael Andreasen, Bjarne Manstrup

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Stefan W.Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Stefan W.
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Udviklingsområde / Emne:   
                                            Vækst på Samsø  1/2 ?

fortsat?
Uddybelse af emnet: 

At finde alle muligheder for at gøre det muligt at skabe gode livsvilkår for erhvervene og Samsøs 
befolkning

• Vi løser problemer for regeringen
• Iværksætterkurser
• Vandløbslaug Samsø foregangssted
• 5-dages gåtur – vind/energi/natur
• Elbil i Kaasen
• Grøn strøm Brug det markedsføringsmæssigt
• Vi fortæller historier
• Ideer
• Muslinger – (miljøfilter)
• Tang udvide landbruget til vands
• Landbruget er kommet med mange nye ideer
• Samsø bredbånd er et eksempel
• Hvilke problemer har vi? Få den på ordet fra alle erhverv
• Koble os op på evt. Søren H.
• Opfordre til at lave en ministerdag hvor vi fremlægger vores fede punkter.

DENNE SENDES TIL: post@wolffbrandt.com

Uddybelse af emnet: 

At finde alle muligheder for at gøre det muligt at skabe gode livsvilkår for erhvervene og Samsøs 
befolkning

• Vi løser problemer for regeringen
• Iværksætterkurser
• Vandløbslaug Samsø foregangssted
• 5-dages gåtur – vind/energi/natur
• Elbil i Kaasen
• Grøn strøm Brug det markedsføringsmæssigt
• Vi fortæller historier
• Ideer
• Muslinger – (miljøfilter)
• Tang udvide landbruget til vands
• Landbruget er kommet med mange nye ideer
• Samsø bredbånd er et eksempel
• Hvilke problemer har vi? Få den på ordet fra alle erhverv
• Koble os op på evt. Søren H.
• Opfordre til at lave en ministerdag hvor vi fremlægger vores fede punkter.

DENNE SENDES TIL: post@wolffbrandt.com

De næste skridt:    At mødes igenDe næste skridt:    At mødes igen

Hvem deltog i gruppen: 
Marcel M, Holger S. Bent D. Henrik Ø, Mogens M, Rami H., Tom Nagel.
Hvem deltog i gruppen: 
Marcel M, Holger S. Bent D. Henrik Ø, Mogens M, Rami H., Tom Nagel.

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:  Stefan W.Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:  Stefan W.
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Område/ Emne:
Sommerhøjskole-højskole-diversitet-udvikling. 2/2

Uddybelse af emnet: 

• Der ønskes en kulturdynamo igen.
• Hvordan skal en ny højskole være? 
• Emner: fælledskaber?  Natur/kultur? Hvad fanden er meningen?
• Hvordan er den moderne debatform – Er samtale en mulighed.
• Har demokratiet et fremtid. Hvad skal vi bruge den nyvundne frihed til. 
• ”Burning man” – princippet!
• Nordisk tingmøde!
• Campingvognshøjskole!
• Kan man bruge festivalfaciliteter?
• Ø-lejr modellen.
• BZ-et en højskole….
• Bonderøvs-effekten

Uddybelse af emnet: 

• Der ønskes en kulturdynamo igen.
• Hvordan skal en ny højskole være? 
• Emner: fælledskaber?  Natur/kultur? Hvad fanden er meningen?
• Hvordan er den moderne debatform – Er samtale en mulighed.
• Har demokratiet et fremtid. Hvad skal vi bruge den nyvundne frihed til. 
• ”Burning man” – princippet!
• Nordisk tingmøde!
• Campingvognshøjskole!
• Kan man bruge festivalfaciliteter?
• Ø-lejr modellen.
• BZ-et en højskole….
• Bonderøvs-effekten

De næste skridt: 

Vi laver et offentligt møde som kunne starte det.

De næste skridt: 

Vi laver et offentligt møde som kunne starte det.

Hvem deltog i gruppen:
Sysser Thofte, Niels Schæffer, Birgit Rothmann, Lone Thayse, Marianne Søgaard, Jim Cambell, 
Birgit Bjørnvig, Åse Kristiansen, Birgit Nielsen, Preben Christensen, Bjarne Manstrup.

Hvem deltog i gruppen:
Sysser Thofte, Niels Schæffer, Birgit Rothmann, Lone Thayse, Marianne Søgaard, Jim Cambell, 
Birgit Bjørnvig, Åse Kristiansen, Birgit Nielsen, Preben Christensen, Bjarne Manstrup.

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: 
Niels Schæffer 28193133, Preben Christensen 51760067
Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: 
Niels Schæffer 28193133, Preben Christensen 51760067

Område/ Emne: 
                     Tiltrække udviklingsafdelinger 
                     eller lignende fra store firmaer

3/2

Uddybelse af emnet: 

• Måske for 2-3 år, måske for 2-3 måneder eller kortere tid. Gerne med hele familien. 
Umiddelbart indlysende at tage udgangspunkt i Energiakademiet, landbrug og ??? 

• Segmentet/brancherne skal passe til det Samsø kan i forvejen og skabe synergi.
• Væsentligt at fortælle historierne de rigtige steder.

Uddybelse af emnet: 

• Måske for 2-3 år, måske for 2-3 måneder eller kortere tid. Gerne med hele familien. 
Umiddelbart indlysende at tage udgangspunkt i Energiakademiet, landbrug og ??? 

• Segmentet/brancherne skal passe til det Samsø kan i forvejen og skabe synergi.
• Væsentligt at fortælle historierne de rigtige steder.

De næste skridt: 

Det er nødvendigt at beslutte sig for afgrænsede projekter og bruge kræfter på dem, gerne 
projekter med synergieffekt.

De næste skridt: 

Det er nødvendigt at beslutte sig for afgrænsede projekter og bruge kræfter på dem, gerne 
projekter med synergieffekt.

Hvem deltog i gruppen: 
Bertel Meilvang, Søren Stensgaard, Irene Juul, Søren Hvidtved, Knud Werner, Henrik Mose, 
Inge-Dorthe E. Larsen, Arne Bestmann, Jenny Ahlgren

Hvem deltog i gruppen: 
Bertel Meilvang, Søren Stensgaard, Irene Juul, Søren Hvidtved, Knud Werner, Henrik Mose, 
Inge-Dorthe E. Larsen, Arne Bestmann, Jenny Ahlgren

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Søren HvidtvedHvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Søren Hvidtved
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Område/ Emne:
                               Det Blinde Punkt 4/2

Uddybelse af emnet:

1. Hvordan tiltrækker vi unge borgere?                                                                              
Unge uden læreplads og bolig flytter til Samsø og arbejder sammen med andre 
faggrupper under supervisering af faglærte/ uddannede mentorer (= flere 
arbejdspladser). Kunne bygge Mårup kollektiv By, 

2. Affaldssortering. Bedre (reel) kildesortering uorganisk/organisk. Det organiske samles i 
beholdere og afhentes af Harpesdal og bruges til biogas (færge). Kan Svinefarmen 
bruges til gasproduktion?

3. Sæsonarbejdere. Er de potentielle tilflyttere? Hvem er deres Talerør? Organisering/
Lønninger.

Uddybelse af emnet:

1. Hvordan tiltrækker vi unge borgere?                                                                              
Unge uden læreplads og bolig flytter til Samsø og arbejder sammen med andre 
faggrupper under supervisering af faglærte/ uddannede mentorer (= flere 
arbejdspladser). Kunne bygge Mårup kollektiv By, 

2. Affaldssortering. Bedre (reel) kildesortering uorganisk/organisk. Det organiske samles i 
beholdere og afhentes af Harpesdal og bruges til biogas (færge). Kan Svinefarmen 
bruges til gasproduktion?

3. Sæsonarbejdere. Er de potentielle tilflyttere? Hvem er deres Talerør? Organisering/
Lønninger.

De næste skridt:De næste skridt:

Hvem deltog i gruppen:
Styrbjørn Pedersen, Pia Leonard, Lise Lotte Flæng, Peder Sørensen, Erik Andersen.
Hvem deltog i gruppen:
Styrbjørn Pedersen, Pia Leonard, Lise Lotte Flæng, Peder Sørensen, Erik Andersen.

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Lise Lotte FlængHvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Lise Lotte Flæng

Udviklingsområde / Emne: 
         Hvordan når vi målet om at blive fossilfri i 2030
           (Hvordan får vi alle med?)

7/2

Uddybelse af emnet: 

• Eksemplets magt 
• Lovgivning
• finansiering

Uddybelse af emnet: 

• Eksemplets magt 
• Lovgivning
• finansiering

De næste skridt: 

Gas færger, elbiler, el cykler, udskiftning af oliefyr, bedre infrastruktur, mulighed for at finansiering 
af/til vedvarende energi, ladestandere, delebiler udenøs, 

De næste skridt: 

Gas færger, elbiler, el cykler, udskiftning af oliefyr, bedre infrastruktur, mulighed for at finansiering 
af/til vedvarende energi, ladestandere, delebiler udenøs, 

Hvem deltog i gruppen: 
Per Urban, Bent Degn, Lene Bestmann, Nis Møller, Bernd Garbers, Anne Boisen Albertsen, 
Michael Kristensen, Anja Madsen. Karen Poulsen, Lisbeth Cambell, Pia Stuer Lauritsen, Jens 
Wærum, Gunnar Olesen

Hvem deltog i gruppen: 
Per Urban, Bent Degn, Lene Bestmann, Nis Møller, Bernd Garbers, Anne Boisen Albertsen, 
Michael Kristensen, Anja Madsen. Karen Poulsen, Lisbeth Cambell, Pia Stuer Lauritsen, Jens 
Wærum, Gunnar Olesen

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Per UrbanHvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Per Urban
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Udviklingsområde / Emne:  
                                                     Højskole  

 10/2

Uddybelse af emnet: 

• Højskolen var i begyndelsen en skole for folk der arbejdede fysisk og som havde brug for 
at lære noget om ånd og dannelse af intellektet, at læse og skrive.

• Innovation og iværksætteri
• Produkter, kvalitet
• Pragmatisme, fagskole for uddannelse med speciale i de områder vi allerede er gode til. 

Landbrugsskole som forskole til sæsonen, en bonderøvsskole og 
• som turisme i forsæson til sommeren
• Inviter en rig mæsen der kan se sin fordel i at være på Samsø
• Refugie – fordybelse - forskningsfællesskab

Uddybelse af emnet: 

• Højskolen var i begyndelsen en skole for folk der arbejdede fysisk og som havde brug for 
at lære noget om ånd og dannelse af intellektet, at læse og skrive.

• Innovation og iværksætteri
• Produkter, kvalitet
• Pragmatisme, fagskole for uddannelse med speciale i de områder vi allerede er gode til. 

Landbrugsskole som forskole til sæsonen, en bonderøvsskole og 
• som turisme i forsæson til sommeren
• Inviter en rig mæsen der kan se sin fordel i at være på Samsø
• Refugie – fordybelse - forskningsfællesskab

De næste skridt:

• Definer projektet
• Stil spørgsmålene
• Ekstraordinær generalforsamling i den gamle højskole. Gravøl og ordentlig afslutning
• Ny begyndelse
• Tegning
• Orienteringsmøde
• Næste møde: 

De næste skridt:

• Definer projektet
• Stil spørgsmålene
• Ekstraordinær generalforsamling i den gamle højskole. Gravøl og ordentlig afslutning
• Ny begyndelse
• Tegning
• Orienteringsmøde
• Næste møde: 

Hvem deltog i gruppen:
anemea@gmail.com 
Ruth.lange@gmail.com
Helene mail: info@heleneflendt.dk
anettemeldgaard@yogamo.dk
Suzanne Lassen sbdlassen@mac.com
Bentkrebs bent@krebsdesign.dk
Camilla Nielsen allimaacc@hotmail.com
Peter Skjalm skjalm@mac.com
Allan Rye allan-rye@sol.dk
Anne Lerstrup strupstine@gmail.com 
Søren Nors Nielsen soerennorsnielsen@gmail.com

Hvem deltog i gruppen:
anemea@gmail.com 
Ruth.lange@gmail.com
Helene mail: info@heleneflendt.dk
anettemeldgaard@yogamo.dk
Suzanne Lassen sbdlassen@mac.com
Bentkrebs bent@krebsdesign.dk
Camilla Nielsen allimaacc@hotmail.com
Peter Skjalm skjalm@mac.com
Allan Rye allan-rye@sol.dk
Anne Lerstrup strupstine@gmail.com 
Søren Nors Nielsen soerennorsnielsen@gmail.com

Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:
Søren Hermansen, Signe Hegestand-Sverdlin (21724212), Allan Rye
Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:
Søren Hermansen, Signe Hegestand-Sverdlin (21724212), Allan Rye
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Planche fra en af grupperne (runde og bord ikke identificeret)

Præsentation og deling af resultater

Efter begge samtalerunder samledes alle i cirkelen igen for at informere hinanden om hvad der blev 
diskuteret i grupperne. Måden det foregik på var et slags udstilling. 10 borde var allokeret, hver til et emne 
og en vært. Dem der havde kaldt til samtale fik mulighed for kort at annoncere hvad essensen af samtalen 
gik ud på og derefter kunne de andre søge sig til det emne og den vært hvor de ønskede at høre mere. 
Præsentationerne skete i to runder.

                    
annoncering af korte essenser fra samtalerne
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Følgende præsentationer fandt sted i første runde:

Bord 1: Holger: Debatten for internettet, havde ikke den store interesse. Vil gerne have flere med I debatten!
Bord 2: Preben og Birgit: Design af fællesskaber, som bygger på økologiske principper – skovhaver, nye 
landsbyer.
Bord 3: Karen: Bæredygtighed i virksomheder (CSR) fokus på det sociale, hvordan integrerer man de svage 
Bord 4:  Fossilfri Ø I EU – Samsø kunne hjælpe EU I omstillingen, vi har også brug for hjælp og regler
Bord 5: Anne-Grete: Vi ønsker en frikommune, minimere bureaukratiske regler, ret til at tænke ud af boksen
Bord 6: Peter: Fritidssamsinger og 2.0 skal organisere sig …
Bord 7: Tom: Hurtig og effektiv transport. Der er ikke det store skisma ml. transporten og vedvarende energi
Bord 8: Helene: Ren ø – vi delte os i to – økologi OG konkrete projekter
Bord 9: Bent: Energien ned i hverdagen på Samsø
Bord 10: Fokus på veje, cykelstier og færger

Følgende præsentationer fandt sted i anden runde:

Bord 2: Ole Bevare diversiteten. – Sommerhøjskole (den starte næste sommer)
Bord 3: Søren Hv.: Vi skal gøre det attraktivt for firmaer – som på Als … 
Bord 4: Lise-Lotte: Vi snakkede om det blinde punkt – affald, tilflyttere/sæsonarbejdere, tiltrække flere unge
Bord 5: Peder: Energi til de svage grupper – hjælp med isolering …
Bord 6: Ingen
Bord 7: Per: Hvordan når vi målene I 2030?
Bord 8: Lisbeth: Sammen med bord 7
Bord 9: Frit internet – det fik vi ikke snakket om
Bord 10: Søren He.: Vi vil lave en ny højskole!

  
Informering af hinanden
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Afslutning

Toke konstaterede at denne måde at arbejde på fungerer lige så godt for store som små grupper. 
”Man kan nå meget og man får lov at snakke om det der er vigtigt”. Til sidst spurgte Toke om nogen ønskede 
at sige noget inden mødet afsluttedes.
Der blev takket for mødeledelsen og der blev sagt tak fra dem der var inviteret med udefra.
Der blev udtrykt et ønske at dette forhåbentlig ikke var sidste gang man afholdt et lignende møde. Der blev 
spurgt om det eventuelt skulle være et årligt møde? 

                    

Toke inviterer til de sidste refleksioner og Søren takker for deltagelsen

Til sidst takkede Søren Hermansen for det enorme fremmøde. Han erkendte at han havde været nervøs over 
mødet, han var ikke sikker på at det ville lykkes. ”Det er super godt at se den aktivitet der har været. Vi 
kommer ikke hjem med et produkt, men vi har snakket sammen.” 
Man har fået en fornemmelse af at kunne afstemme med hinanden omkring de ting der er vigtige også i 
forhold til det fremtidige arbejde for Samsø. 

”Måske er det en god ide at holde stormøde en gang om året … lad os se på det! ”

Derefter blev der budt på champagne i hotellets spisestue mens møderummet blev gjort klar til spisning og 
musik for dem der blev hængende lidt længere….

                                                                                         

Samsø Energi Akademi  DK           www.energiakademi.dk                                    0045  87921011

http://www.energiakademi.dk
http://www.energiakademi.dk

