SAMSØ 2.0 – KONFERENCE DEN 26. OKT0BER 2012 KL. 13.00-17.00

Hvad kan vi ALLE i fællesskab?

FÆLLESSKAB

EJERSKAB

LEDERSKAB

KAMMERATSKAB

På konferencen Samsø 2.0 den 26. oktober mødes vi og tager temperaturen
på vores kammeratskab. Kom og vær med i debatten om, hvordan vi sammen
kan skabe den bedste fremtid for Samsø.
Lad os mødes i “forsamlingshuset”
Samsø er et lille samfund, hvor vi kender hinanden og
nogenlunde ved, hvordan vi passer ind. På godt og ondt er
der tale om et kammeratskab, hvor vi er afhængige af hinanden. Energiakademiet vil gerne have, at Samsø fortsat
er et forsamlingshus, hvor vi mødes og får tingene til at
virke og tjekker, om vi stadig er på bølgelængde.
I Energiakademiet vil vi gerne mødes med dig og
snakke om, hvordan vi har det, og hvad vi gerne vil med
Samsø. Vi skal have fredagsøl og suppe sammen, og der
vil være levende musik bagefter. Det skal nemlig være
sjovt at mødes.
Formål med dagen
Selvom vi har travlt i hver vores hverdag og allerede er
engagerede og bidrager til fællesskabet på Samsø, er det
nogengange godt at samles og snakke om den fælles sag.
Lederskab er at se sin egen indsats i et bredere perspektiv, og det skal vi gøre, når vi mødes den 26. oktober.
Vi skal lægge nye ideer og muligheder på bordet, så vi
alle går hjem med ny energi og lyst til at være med til at
skabe Samsøs fremtid.
Tilbage i 1999 mødtes samsingerne i Cafe Go’
Energi. Det var et godt og åbent møde, og Energiakademiet vil nu prøve en moderne udgave af cafe-mødet ved
konferencen Samsø 2.0. Der bliver styr på processen,
så vi ikke bare sidder og snakker, men får nedfældet og
besluttet hvad der er vigtigt for os.
Når vi mødes og skaber GO’ GO’ energi
Konferencen Samsø 2.0 tager udgangspunkt i Energiakademiets udviklingsstrategi, der handler om grønne
uddannelser, satellitøer og byer, fossilfri ø og partnerskaber. Den er samtidig en mulighed for at tjekke, hvordan
energiprojekterne spiller sammen med alle de andre
aktiviteter, der foregår på hele Samsø. Landbruget er
energileverandører. Hvad siger de? Turisterhvervet,
serviceerhvervet og kulturlivet er alle væsentlige aktører i hverdagen på Samsø. Hvordan mener de? Håndværkerne skal lave ombygningerne og servicere biler og
anlæg. Vil og kan de det?
Samtidig er Samsø en del af verden, og EU spiller
også en rolle for øens fremtid. Det samme gør Regeringens klimaindsats. Hvordan sikrer vi, at der i 2030 er
sammenhæng mellem vision og praktik på Samsø? Vil vi
selv eje og drive den udvikling?
Tilmelding og dit/jeres bidrag
Hvad er Samsø 2.0? En vision eller en fremtidsplan kan
hedde så meget. Energiakademiet ønsker at fortsætte
de gode takter i VE-Ø projektet og lave nye målsætninger. Det kræver, at vi påny får snakket om, hvordan vi får
fælles ejerskab for en 2.0-plan.
For at medvirke på konferencen Samsø 2.0 vil vi
appelere til, at du/I vælger at svare på et eller flere af
vores spørgsmål (se boksen øverst). På konferencedagen
bruger vi svarene i vores snak om, hvordan vi sammen
kan skabe den bedste fremtid for Samsø.

HVAD MENER DU?
Energiakademiet arbejder med en ny vision
for Samsø i Fossilfri Ø projektet og vil sammen med dig skabe fremtidens Samsø. Derfor
spørger vi dig:
1. Hvad er det bedste ved Samsø?
2. Hvilke forandringer er der sket på Samsø i
de seneste år?
3. Hvilke udfordringer mener du, Samsø har?
4. Hvad vil du med Samsø?
Svaret på det eller de spørgsmål, du tænder
mest på, skal du aflevere eller maile til os på
Samsø Energiakademi på info@energiakademiet.dk senest den 15. oktober. De første tre
besvarelser kan vælge en af Energiakademiets
tre bøger kvit og frit.
På konferencen kan du se alle svarene og deltage i debatten om Samsøs fremtid.

TID, STED OG TILMELDING
Du tilmelder dig konferencen Samsø 2.0 ved at
sende en e-mail til info@energiakademiet.dk
eller ved at ringe til os på telefon 8792 1011.
Tid: Konferencen Samsø 2.0 foregår fredag den
26. oktober 2012 kl. 13.00-17.00 og er for alle
borgere fra hele Samsø. Fra kl. 17.00 er der
fredagsøl, suppe, levende musik og dans.
Sted: Flinchs Hotel, Langgade 23, Tranebjerg,
8305 Samsø. Tlf. 8659 1722
Info: Ønsker du mere information om konferencen, så kontakt Michael Larsen, daglig leder,
på telefon 8792 1011, eller Søren Hermansen,
direktør, på mobil 2164 4391.

