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TAK FOR I ÅR

DANSIC er i år blevet til noget helt andet, 
end det tidligere har været, og med historien 
i ryggen har dette års hold på 28 frivillige 
formået at løfte organisationen og skabe værdi 
ude i samfundet med bevægelsen Reimagine 
Resources. 

Visionen for DANSIC har i år været at skabe 
rammerne for konkret handling for bæredygtig 
brug af ressourcer gennem bevægelsen Rei-
magine Resources. 

Vi har haft fokus på handling og har taget 
springet ud i nye formater. Derfor har DANSIC 
i løbet af det sidste år bevæget sig væk fra 
tanken om én årlig konference og væk fra 
at tænke formidling som et fysisk magasin. 
DANSIC har i år givet plads til, at studerende 
har kunne arbejde konkret med at skabe social 
innovation, og har taget første spadestik til selv 
at kunne agere eksperter med udviklingen af 
et feltarbejde til inspiration og videreudvikling.

Med fire hovedkoncepter; EDUCATION, IMPACT, 
PLAYGROUND og TOOL, har alle de frivillige i 
DANSIC bevist, at man kan nå vanvittigt langt 
- så længe man gør det sammen! Og vi har 
gjort det sammen - også sammen med alle de 

mange forskellige eksperter, vi har haft med 
i de fire koncepter. Uden samarbejdspartnere 
ville vi ikke have haft mulighed for at engagere, 
udbrede og inspirere til social innovation 
gennem bevægelsen Reimagine Resources. 

I denne afrapportering gør vi status over 
DANSIC17 og aktiviteterne EDUCATION, 
IMPACT, PLAYGROUND og TOOL. Det er vores 
forsøg på at give et ydmygt overblik over, hvad 
det seneste år har budt på.

Det sidste år har været større, vildere, mere 
frustrerende, mere kaotisk og langt mere fan-
tastisk, end vi overhovedet havde troet og håbet 
på. For det vil Bestyrelsen gerne sige en stor 
tak til de 25 dybt engagerede og passionerede 
frivillige, vi har haft fornøjelsen af at arbejde 
sammen med i år. Det er dem, der har fået 
DANSIC17 til at ske. 

God læselyst!
På vegne af hele holdet,

DANSIC’s bestyrelse
Ane Nürnberg Bertelsen
Line Schierup
Malte Hertz Jansen
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ÅRETS MÅLSÆTNINGER
For at sikre en kompetent og stringent organi-
sation med en samlet vision og en klar retning, 
udarbejdede Bestyrelsen i DANSIC17 centrale 
målsætninger for fire hovedkoncepter. Mål-
sætningerne har fungeret som brede visioner, 
der skulle ses som en fælles rettesnor for hele 
organisationen. 

EDUCATION
En målsætning for DANSIC17 har været at 
skabe et uddannelsesforløb for DANSIC’s 
frivillige, EDUCATION, der både skulle give 
konkrete kompetencer og viden om social in-
novation, og som samtidig har bidraget til de 
frivilliges faglige opkvalificering. 

IMPACT
Målsætningen om at gå fra ord til handling blev 
manifesteret ved innovationsforløbet 

IMPACT, hvor studerende skulle skabe kon
krete løsninger, der er tilgængelige, til gavn og 
til inspiration for alle. 

PLAYGROUND
PLAYGROUND blev resultatet af målsætningen 
om at skabe et nyt format for DANSIC, der 
kunne træde i stedet for den klassiske konfe-
rence og aktivere alle deltagere fra start til slut.  

TOOL
DANSIC17 skulle sikre skalerbarhed ud over 
DANSIC-årets egen tidslige begrænsning. 
Derfor blev TOOL, en serie af podcasts og pla-
kater, skabt. TOOL giver konkrete værktøjer til 
at sætte handling bag idéer og ligger tilgæn-
gelig for enhver.
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DANSIC17 REIMAGINE RESOURCES
DANSIC17 står bag bevægelsen Reimagine 
Resources. Vi tror på, at initiativerne til de lang-
varige løsninger starter hos de unge, som skal 
overtage morgendagens samfund. Derfor ville 
DANSIC17 skabe en bevægelse blandt Dan-
marks kollegier, der udforskede fællesskabets 
muligheder for bæredygtig brug af ressourcer. 
Gennem Reimagine Resources samarbejdede 
DANSIC med kollegianere, virksomheder, of-
fentlige institutioner og studerende, om i 
fællesskab at skabe nye løsninger for en bære-
dygtig brug af ressourcer. 

Bag bevægelsen ligger der en grundlæggende 
tro på, at når borgere selv tager initiativ til for-
andring og innovation, og når de samtidig går 
sammen i fællesskaber, er løsninger bedre i 
stand til at overleve. Vi tror på, at mindre fæl-
lesskaber med deres unikke lokale viden og 
mobiliseringskraft kan agere rum for innovative 
eksperimenter, der kan udvikles til tilpasnings-
dygtige og fleksible løsninger. DANSIC17 slog 
derfor ned på kollegiet som institution for fæl-
lesskabet, så kollegianere havde mulighed for 
at engagere sig og arbejde på nye socialt inno-
vative løsninger.  
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ORGANISATIONSUDVIKLING

ORGANISATIONSUDVIKLING 
Årets tre eksterne aktiviteter har været en ud-
vikling af DANSIC’s rolle som platform for social 
innovation. Det har også betydet at DANSIC 
som organisation har gennemgået en udvikling, 
der kan underbygge ambitionsniveauet. 

Fokus har været at klæde organisationens Di-
rectors på til deres ledelsesmæssige opgaver 
samt at sikre en tæt forbindelse mellem or-
ganisationens Bestyrelse, Directors og øvrige 
frivillige.

DANSIC har i år været udgjort af en Bestyrelse 
på tre personer samt seks crews med hver én 
projektledende Director. De seks Crews; Com-
munity Crew, Human Resources Crew, Event 
Crew, Partnership og Finance Crew, Innovation 
Design Crew og Program Crew, har alle været 
med til at løfte DANSIC både internt og eks-
ternt.

Med et øget fokus på Director rollen, har 
DANSIC afholdt et forløb på fire Director-sessions.
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Det har givet rum for en bredere indsigt i orga-
nisationens mange facetter, men også rum til 
at den enkelte Director har kunnet sparre om-
kring håndteringen af diverse udfordringer, der 
er forbundet med ledelsen af frivillige.

For at skabe en helstøbt organisation, har det 
i år været en prioritet at føre kontinuerlige 
evalueringssamtaler mellem både Bestyrel-
sesmedlem og Director og mellem Director og 
Crew-medlem, så organisationen hele tiden 

har kunnet agere ud fra de behov, der har 
været aktuelle. 

Det har været et strategisk valg at sætte mere 
fokus på de forskellige roller i organisationen, 
så hver enkelt frivillig har kunnet opnå den 
maksimale udvikling i DANSIC og samtidig bi-
drage med mest mulig værdi til de opgaver, der 
har været.



EDUCATION
 INTERNT UDDANNELSESFORLØB

DANSIC17 har haft et fornyet og forstærket 
fokus på organisationens egne kompetencer og 
koblingen til DANSIC Alumni særligt gennem 
to koncepter: LIM (Læring, Indspark og Mad) og 
ACB (Alumni Competence Board).

For at DANSIC’s frivillige efterfølgende skal 
kunne være de bedste ambassadører, der 
udbreder og inspirerer til social innovation, 
kræver det, at de sidder inde med de rigtige 
værktøjer. Derfor har DANSIC i år haft fokus 
på at skabe en intern uddannelse i social in-
novation. DANSIC har hver måned samlet alle 
frivillige til en dag med fokus på den faglige 
udvikling blandt de frivillige, hvor der igennem 
paneldebatter, vidensworkshops og oplæg har 
været rum og mulighed for at diskutere og blive 
klogere på social innovation. 

De faglige diskussioner blev underbygget af en 
ekskursion i november 2016, hvor hele organi-
sationen besøgte eksisterende løsninger rundt 

i København. DANSIC var til Grønne Dage på 
Frederiksberg, på besøg hos CPH Containers 
på Refshaleøen og til workshop med GRO SELV 
på Amager,  hvor løsningsforslag på forskellige 
samfundsmæssige udfordringer, der alle var 
bundet op omkring årets tema Reimagine Re-
sources, blev vist frem. Her fik alle et indblik i, 
hvordan man arbejder med social innovation i 
praksis, og hvordan man selv kan handle. 

Når DANSIC nulstiller hvert år, vokser 
mængden af viden i DANSIC Alumni, som nye 
DANSIC’ere kan lære af og trække på. I sam-
arbejde med bestyrelsen for DANSIC Alumni 
er konceptet Alumni Competence Board blevet 
udviklet. Her stiller DANSIC-alumner på tværs 
af årgange deres sparring og viden til rådighed 
for nye DANSIC’ere inden for relevante fagom-
råder. Alumni Competence Board har været 
brugt gennem hele året på tværs af Crews i 
DANSIC. 
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EDUCATION
 INTERNT UDDANNELSESFORLØB





IMPACT
I år har det været en målsætning at skabe ram-
merne for, at de mest ambitiøse studerende 
kunne få mulighed for at praktisere social in-
novation ved at gå i dybden med at udvikle nye 
løsninger på udfordringen omkring bæredygtig 
brug af ressourcer og Reimagine Resources. 
 
Ud fra denne målsætning skabte DANSIC in-
novationsforløbet IMPACT, der foregik over 
tre dage i december, januar og februar. 34 
studerende fra ni vidt forskellige uddannel-
sesretninger deltog og arbejdede i syv grupper 
med at skabe løsninger, der med udgangspunkt 
i kollegiet som socialt fællesskab, bidrager til 
en mere bæredygtig brug af vores ressourcer.

Over de tre dage blev grupperne præsenteret 
for faglige inputs fra bæredygtighedseksperter, 
brugerindsigter fra beboere på kollegier, inspi-
ration fra sociale iværksættere og redskaber 
fra facilitatorer, der gav dem mulighed for at 
arbejde idégenererende og løsningsorienteret.
 
De syv koncepter blev fremvist til inspiration 
for deltagerne på PLAYGROUND, hvor grup-
perne indgik i dialog om deres koncept med 
PLAYGROUND’s deltagere og eksperter, som 
indbefattede sociale entreprenører, politikere, 
innovationsrådgivere, ngo’er, private virksom-
heder, studerende og kollegianere.

UDVIKLINGEN AF NYE LØSNINGER
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DELTAGERNE 

UDDANNELSESINSTITUTION

DANSIC’s fokus på at de gode løsninger opstår ved at arbejde på tværs af fagligheder, kommer 
til udtryk blandt IMPACT-aktørerne, som repræsenterer et bredt udsnit af uddannelsesinstitutio-
nerne i Danmark. IMPACT-aktørerne kom fra forskellige uddannelsesretninger og kunne således 
arbejde sammen i tværfaglige grupper. Der var desuden en ligelig fordeling af studerende på 
kandidatniveau og bachelorniveau. 

34,29%	  

14,29%	  
11,43%	   11,43%	   11,43%	  

8,57%	  

2,86%	   2,86%	   2,86%	  
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UDDANNELSESNIVEAU

UDDANNELSESRETNING

45,71%	  

45,71%	  

8,57%	  

Kandidat	  

Bachelor	  

Andet	  

45,71%	  

45,71%	  

8,57%	  

Kandidat	  

Bachelor	  

Andet	  

42,42%	  

15,15%	  

15,15%	  

15,15%	  

6,06%	  
6,06%	  

Samfundsfaglig	  

Business/økonomisk	  

Krea=v,	  kommunika=v,	  andet	  

Natur	  og	  sundhed	  

Humanis=sk	  

Teknologisk	  

42,42%	  

15,15%	  

15,15%	  

15,15%	  

6,06%	  
6,06%	  

Samfundsfaglig	  

Business/økonomisk	  

Krea=v,	  kommunika=v,	  andet	  

Natur	  og	  sundhed	  

Humanis=sk	  

Teknologisk	  
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DELTAGERNES TILFREDSHED

”Fedt at arbejde sammen med folk fra forskellige baggrunde og studier. Jeg 
havde personligt aldrig arbejdet på denne måde før dette forløb (idégenerering 
osv.) og fik meget ud af at prøve det. Desuden var det en fryd og meget motive-
rende at møde så mange spændende mennesker.”

”Jeg har været SÅ glad for at være med. Det har været en spændende og læ-
rerig oplevelse. Forløbet har været fyldt med interessante oplæg og spændende 
mennesker! Jeg har aldrig arbejdet med innovation før, og IMPACT har været en 
rigtig fed måde at blive introduceret til det på.”

”Godt arrangement! Det var fedt at I havde udviklet IMPACT #3 på baggrund af 
IMPACT #2.”

”Super fint arrangement - vi ses næste år!”

41,18%	  

52,94%	  

5,88%	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Hverken	  eller	  

Jeg har været glad for at deltage i IMPACT og føler, at jeg har fået et stort 
udbytte af forløbet
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INSPIRERET TIL SOCIAL INNOVATION

IMPACT har forbedret mit kendskab til social innovation

IMPACT har øget min interesse for social innovation

35,29%	  

52,94%	  

5,88%	  
5,88%	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Hverken	  eller	  

Uenig	  

41,18%	  

35,29%	  

23,53%	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Hverken	  eller	  

41,18%	  

35,29%	  

23,53%	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Hverken	  eller	  
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DELTAGERNES LØSNINGER

Efter IMPACT har jeg haft lyst til at arbejde videre med min gruppe og vores 
koncept

29,41%	  

35,29%	  

11,76%	  

11,76%	  

11,76%	  

Enig	  

Hverken	  eller	  

Uenig	  

Meget	  uenig	  

Ved	  ikke	  

29,41%	  

35,29%	  

11,76%	  

11,76%	  

11,76%	  

Enig	  

Hverken	  eller	  

Uenig	  

Meget	  uenig	  

Ved	  ikke	  

AFFALDSSORTERING  
PÅ EN NYE MÅDE

GLASOPVASKEBØRSTEN

PLASTMAKULATOREN

EN NY DELEORDNING

REDUCE TOGETHER

MORGENRITUALET

VEGETARPAKKEN1 4

5

6

7

2

3

IMPACT resulterede i følgende syv koncepter, som alle er bud på, hvordan en bæredygtig brug af 
ressourcer kan skabes i kollegiet som fællesskab. Klik på titlerne og se videoerne, hvor grup-
perne fortæller om deres koncepter.

26









PLAYGROUND
DANMARKS STØRSTE LEGEPLADS FOR SOCIAL INNOVATION

Med visionen om at skabe en bæredygtig brug 
af ressourcer var det målet at udforske, hvilke 
muligheder der ligger dér, hvor unge men-
nesker bor tæt sammen i fællesskaber. I år har 
DANSIC derfor rykket den årlige konference 
ud af konferencelokalet, væk fra konceptet 
om en konference og i stedet ud der, hvor 
samfundsforandringen har potentialet til at 
blomstre. Bevægelsen for bæredygtige kol-
legier i Danmark blev skudt i gang med eventet 
PLAYGROUND på Egmont H. Petersens Kol-
legium i København.
 
På én dag blev kollegiet forvandlet til ét stort 
eksperimenterende og legende rum for social 
innovation, hvor deltagerne kunne udforske, 
hvordan nye løsninger for bæredygtig brug af 
ressourcer kan skabes i kollegiet som fæl-
lesskab.
 
I DANSIC’s arbejde med PLAYGROUND har der 
fra starten været en klar målsætning om at 
udvikle et nyt format, der ville give deltagerne 
mulighed for at engagere sig lige der, hvor de 
lærer bedst. Derfor bestod PLAYGROUND af 
fire verdener; TALKS, WORKSHOPS, INTER-

ACTIONS og SHOWCASES, hvor deltagerne på 
forskellige måder kunne tilgå viden og sammen 
med andre udforske mulighederne for social 
innovation. Frem for at blive ført igennem et 
fastlagt program, opfordrede PLAYGROUND 
derimod deltagerne til selv at sammenstykke 
deres egen oplevelse ud fra indholdet i de fire 
verdener.
 
Inddragelsen af kunst har ligeledes været et 
nyt element i DANSIC-regi, der har skullet 
sparke til deltagernes fantasi og kreativitet. 
De fire verdener var derfor bundet sammen af 
arkitektur, litteratur, skulpturer, kunstmaleri, 
a capella kor og madkunst, der med et an-
derledes og eksperimenterende perspektiv på 
ressourcer, miljø og klimaforandringer satte en 
sanselig ramme for Reimagine Resources.
 
Ud fra devisen om diversitet inviterede DANSIC 
i år ikke kun studerende, men åbnede PLAY-
GROUND for alle med interesse for social 
innovation på tværs af alder og profession. For 
Reimagine Resources er en bevægelse, der 
ikke kun skabes af nutidens unge men af alle 
med en interesse for miljøet og for hinanden.
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PLAYGROUND
DANMARKS STØRSTE LEGEPLADS FOR SOCIAL INNOVATION







DELTAGERNE

DELTAGERNE

57,89%	  

42,11%	  

Deltagere	  2l	  PLAYGROUND	  

Studerende	  

Ikke	  studerende	  

57,89%	  

42,11%	  

Deltagere	  2l	  PLAYGROUND	  

Studerende	  

Ikke	  studerende	  

I år har DANSIC valgt at øge diversiteten blandt deltagerne ved at åbne op for, at ikke kun stude-
rende, men også ikke-studerende har kunnet deltage. Der har vist sig en stor interesse fra både 
studerende og ikke-studerende i at deltage i PLAYGROUND, selvom den primære deltagergruppe 
stadig er studerende. 

DANSIC’s fokus på diversitet kommer desuden til udtryk blandt PLAYGROUND’s studerende, som 
repræsenterer et bredt udsnit af uddannelsesinsitutioner. Blandt de studerende deltagere var der 
en forholdsvis lige fordeling mellem studerende på kandidatniveau og bachelorniveau.
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STUDERENDE

UDDANNELSESNIVEAU

UDDANNELSESINSTITUTION

57,08%	  

37,08%	  

5,83%	  

Kandidat	  

Bachelor	  

Andet	  57,08%	  

37,08%	  

5,83%	  

Kandidat	  

Bachelor	  

Andet	  

40,25%	  

15,68%	  
13,56%	  

8,90%	   7,63%	  
3,81%	   3,81%	  

1,69%	   1,69%	   1,69%	   1,27%	  
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Studerende	  

* Aarhus Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole, Lund Universitet, CPH Business, DPU, UCSJ, TUC, 
Projektakademiet, Politiskolen, Ørestad Gymnasium, Kalundborg Gymnasium, Danmarks Medie- og Jour-
nalisthøjskole, Frederecia Gymnasium, Erhvervsskolen Nordsjælland, Den Frie Lærerskole, KVUC. 

DELTAGERNE

35



DELTAGERNES TILFREDSHED

52,70%	  
44,59%	  

1,35%	   1,35%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Ved	  ikke	  

52,70%	  
44,59%	  

1,35%	   1,35%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Ved	  ikke	  

PLAYGROUND var en positiv og inspirerende oplevelse

På følgende sider ses en oversigt over deltagernes tilfredshed med PLAYGROUND og de fire 
verdener TALKS, WORKSHOPS, INTERACTIONS og SHOWCASES. Overordnet set var 97,29% af 
deltagerne meget enige eller enige i, at PLAYGROUND var en positiv og inspirerende oplevelse.

I overensstemmelse med DANSIC’s formål om at inpirere til social innovation, har vi undersøgt 
om deltagerne har fået øget deres kendskab til og interesse for social innovation. Evalueringen 
viser, at det er tilfældet for størstedelen af deltagerne på PLAYGROUND.
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44,93%	  

46,38%	  

1,45%	  

7,25%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Ved	  ikke	  

44,93%	  

46,38%	  

1,45%	  

7,25%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Ved	  ikke	  

TALKS bidrog med inspiration og viden

15,22%	  

39,13%	  
13,04%	  

6,52%	  

26,09%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Meget	  uenig	  

Ved	  ikke	  

15,22%	  

39,13%	  
13,04%	  

6,52%	  

26,09%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Meget	  uenig	  

Ved	  ikke	  

WORKSHOPS bidrog med konkrete værktøjer og ny inspiration
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30,95%	  

33,33%	  

9,52%	  

2,38%	  

23,81%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Meget	  uenig	  

Ved	  ikke	  

30,95%	  

33,33%	  

9,52%	  

2,38%	  

23,81%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Meget	  uenig	  

Ved	  ikke	  

INTERACTIONS udfordrede og skabte rum for engageret debat

SHOWCASES gav konkrete bud på, hvordan man kan tænke social innovation, 
bæredygtighed og forretning

45,90%	  

40,98%	  

1,64%	  
11,48%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Ved	  ikke	  

45,90%	  

40,98%	  

1,64%	  
11,48%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Ved	  ikke	  
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INSPIRERET TIL SOCIAL INNOVATION

32,43%	  

40,54%	  

10,81%	  

1,35%	   14,86%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Meget	  uenig	  

Ved	  ikke	  

32,43%	  

40,54%	  

10,81%	  

1,35%	   14,86%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Meget	  uenig	  

Ved	  ikke	  

29,73%	  

56,76%	  

5,41%	  

1,35%	   6,76%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Meget	  uenig	  

Ved	  ikke	  

29,73%	  

56,76%	  

5,41%	  

1,35%	   6,76%	  

Total	  

Meget	  enig	  

Enig	  

Uenig	  

Meget	  uenig	  

Ved	  ikke	  

PLAYGROUND har forbedret mit kendskab til social innovation

PLAYGROUND har øget min interesse for social innovation
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EKSPERTUDTALELSER

”PLAYGROUND var en myldrende myretue af mennesker, der gik på opdagelse 
i insekter, genbrug, æstetik og funktion og indgik i diskussioner om mere livs-
venlige måder at indgå med verdens ressourcer. Tak for det positive og ambitiøse 
arrangement, og for at vise et billede af en ung generation, der er nysgerrige og 
villige til at opdage, hvordan de kan tage mere ansvar og finde nye ressourcer i 
det, der allerede er gammelt.”

- Oleg Kofoed, Partner og Medstifter, Growing Pathways 

”Jeg synes DANSIC17-holdet har været meget modige og ambitiøse. Jeg op-
levede PLAYGROUND som et kreativt, veltilrettelagt og udbytterigt alternativ til 
det traditionelle konferenceformat. Efter min opfattelse er det præcis projekter 
som PLAYGROUND og IMPACT, der kommer til at rykke ved vores samfund, 
sammenlignet med det, som det traditionelle konferenceformat har at tilbyde. 
En stor ros til hele teamet.”

- Stina Odgaard-Sabally, Direktør, Praktisk.wtf

”Som miljøsociolog beskæftiger jeg mig med bæredygtig forandring i fælles-
skaber i min forskning og undervisning – men på PLAYGROUND fik jeg mulighed 
for også at gøre det i praksis. Det var fedt at være med til at tage pulsen på, hvor 
diskussionen om bæredygtig forandring står lige nu blandt unge og engagerede 
mennesker. Deres input gav mig en masse nye ideer, også til hvordan jeg kan 
ændre min undervisning på universitetet. For mig viste det virkelig værdien i 
DANSIC’s koncept.”

- Anders Blok, Miljøsociolog, CEVES

”For en grøn startup som Dare to Eat, var det spændende og givende at være 
en del af et event hvor mennesker mødes for at inspireres om nye grønne løs-
ninger. Vi stod i et område sammen med andre små virksomheder, hvor vi havde 
mulighed for at snakke med de nysgerrige deltagere, byde på smagsprøver og 
sælge vores produkter. Det er altid spændende at få feedback på vores produkter 
og det gav os en mulighed for at vise at vi er en del af en større bevægelse som 
handler om at skabe innovative løsninger for globale problemstillinger. ”

- Jessica Moore Buhl-Nielsen, Stifter, Dare To Eat
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EKSPERTUDTALELSER

”Vi, i Insekt KBH, havde stor glæde af at deltage i PLAYGROUND. Et godt fa-
ciliteret arrangement, hvor vi stod side om side med andre dybt engagerede 
skabere af bæredygtige produkter. En dag fyldt med nysgerrighed og videns-
deling omkring alternative løsninger på de reelle problemer samfundet står 
overfor, særligt ift. klima-udfordringen. PLAYGROUND gav os et talerør, så vi 
kunne nå ud til nogle af de folk, som er klar og villige til at træffe nogle af de 
valg, der kan bidrage til sikring af en bæredygtig fremtid. Dagens deltagere var 
enormt nysgerrige og vi oplevede en stor interesse for oplysning af mulige løs-
ninger, hvilket PLAYGROUND fremlagde med et imponerende udvalg af oplæg, 
gastronomi og workshops.”

- Eva Hune Gjørup, INSEKT KBH 

”It was a real pleasure working with DANSIC. The event was organised to a very 
high degree, we where very well taking care of from beginning to end. It made 
it easy to step into the role of facilitator, because all practicalities was in place, 
and our needs where met beyond expectations. The workshop was a great 
experience, as we got to experiment with the participants and explore a new ap-
proach that we have been developing in Social Design Lab. Another great thing 
about the event was meeting other interesting people, which has broadened our 
professional network. ”

- Alisa Hentze, Consultant, Social Design Lab

”It has been a pleasure to participate in DANSIC17. The planning of our workshop 
worked flawlessly, having ourselves to only focus on the task ahead -hold the 
event itself. Everything else had been taken care to the last details, by Simon 
and his team. We had a fully-booked room, which shows the great capacity from 
the DANSIC organizers, to curate content that was relevant to their participants. 
We would definitely love to collaborate with DANSIC again.” 

- Mariano Alesandro, INDEX: Design to Improve Life

”Arrangementet var velorganiseret og den debat, som jeg deltog i var godt 
planlagt og gav mulighed for at udfolde forskellige aspekter af de samme fæ-
nomener i stedet for blot at deltage i en boksekamp.”

- Mickey Gjerris, Ph.D. i bioetik
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TOOL
VÆRKTØJER TIL AT SKABE HANDLING

TOOL sikrer, at Reimagine Resources som be-
vægelse kan sprede sig og give værktøjer til 
alle, der ønsker at være med til at sikre en 
bæredygtig brug af vores ressourcer. Med 
TOOL har DANSIC givet adgang til konkrete løs-
nings- og handlemuligheder og opfordrer til en 
konstant videreudvikling i de lokale og globale 
fællesskaber. 

TOOL har taget form af tre podcasts og tre 
plakater, der er blevet parret over viden, idé-
generering og prototyping. DANSIC’s primære 
formidlingsprodukt har således ændret sig 
fra et trykt magasin til en online podcast med 
en tilhørende fysisk manifestation gennem en 
plakat. På den måde har TOOL potentialet til at 
nå endnu længere ud.  

TOOL er bygget op omkring IMPACT, og i løbet 
af podcasten bliver lytteren taget med gennem 
inspirationsoplæg, workshops og prototyping 

- den samme rejse som deltagerne kom med 
ud på. Lytteren får inputs fra eksperterne, der 
har været til stede på IMPACT, og får også et 
indblik i de refleksioner, som deltagerne har 
siddet med undervejs i forløbet. 

TOOL tilbyder unikke værktøjer til lytteren om, 
hvordan man selv griber en samfundsudfor-
dring an, hvorfor man skal gøre det, og hvordan 
man udvikler sig undervejs.  

De tre sæt gør op med handlingslammelsen, 
sætter fokus på mulighederne for aktivt at gøre 
bevægelsen Reimagine Resources til virke-
lighed.

Lyt til TOOL #1 VIDEN 

Lyt til TOOL #2 IDÉGENERERING

Lyt til TOOL #3 PROTOTYPING
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SOCIALE MEDIER
Gennem de sociale medier har DANSIC17’s mål været at sætte fokus på den gode historie og 
sprede de gode eksempler på, at det nytter, når man går sammen og handler på en grænseover-
skridende samfundsudfordring. Det har derfor både givet anledning til at dele DANSIC’s egne 
succeshistorier fra IMPACT, PLAYGROUND, TOOL og EDUCATION, men også til at være formidler 
af nye tiltag og startups, som eksempelvis Daretoeat og Sharepeeps. 

Linkedin
Udvikling i followers

2016/17 964
2015/16  827
2014/15  535
2013/14  313
2012/13  110

Twitter
Udvikling i followers

2016/17 690
2015/16  651
2014/15  520
2013/14  396
2012/13  266

Facebook
Udvikling i followers

2016/17 6047
2015/16  5538
2014/15  4881
2013/14  4047
2012/13  2664

Instagram
Udvikling i followers

April 2017 542
April 2016 466
Sep. 2015 401
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MEDIEOMTALE
Mediernes opmærksomhed har været vigtig i forbindelse med formidling og oplysning omkring 
DANSIC17 Reimagine Resources. Herunder ses en oversigt over de gange, DANSIC er nævnt i 
medierne i løbet af det sidste år samt hvilket medie, det er blevet bragt i og hvornår.

D. 26.07.2017:

D. 13.01.2017:

D. 15.02.2017:

D. 06.03.2017:

D. 23.03.2017:

D. 10.04.2017: 

Social Innovation er vejen til et 
bæredygtigt samfund

En dag dedikeret til fællesskabet

Ny bevægelse for bæredygtig brug af 
ressourcer

Kaotisk legeplads skal kickstarte 
kollegieinnovation

Fremtiden begynder på kollegiet

SUSTAINABILITY IN A STUDENT BAR

KU’s Nyhedsbrev

DANSIC’s nyhedsside, dansic.org

Sociale Entreprenører i Danmark

TechSavvy

Altivisten

UNIavisen
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BESTYRELSEN

Deltagelse i workshop og sparring om UNLEASH, Dansk Industri
Carlsbergfondets eftermiddagssymposium om FN’s verdensmål
Stresstopmøde, Stressaliancen, Nexst Step by Bindslev 
Tania Ellis Miniconference - Social impact på bundlinjen
Next Step by Bindslev Høstfest
Community møde, Greencubator, København
Folkemødet på Bornholm 2016, Allinge
Besøg hos Roskilde Festival’s frivilligledelse

Oplæg og workshop på Den alternative sommerhøjskole, Alternativet, Ejstrupholm
Oplæg på IT-Universitetet i København
Oplæg på CPH Business
Oplæg på Københavns Erhvervsakademi
Oplæg på Mannaz Proceskonsulentuddannelse
Oplæg hos Studenterbestyrelsen på Københavns Universitet
Caseleverandør og dommerpanel, Innovationsdage på Roskilde Handelsskole

FYSISK TILSTEDEVÆRELSE
En vigtig del af DANSIC’s eksterne formidling er at møde vores primære målgruppe - de stu-
derende samt professionelle aktører inden for den frivillige, private og offentlige sektor. Derfor 
har både Bestyrelsen og DANSIC som organisation ved flere lejligheder været repræsenteret på 
diverse messer, konferencer og arrangementer, enten ved dialogfremmende deltagelse, oplæg 
eller workshops.
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ØVRIGE DANSIC’ERE

Trailerpark I/O, København
Copenhagen Maker Festival
Ungdommens Folkemøde, Søndermarken København
Egmont Kollegiet, København
Bloxhub Mornings, København
Grønne dage, Frederiksberg
CPH Village
GRO SELV, København
Velfærdens Innovationsdag 2017, København
Karrieredagene, DGI Byen
Mød Alumni, Next Step By Bindslev
Mød Alumni, Socialt Udviklingscenter SUS

Oplæg og Workshop på Københavns Erhvervsakademi
Oplæg på Copenhagen Business School
Oplæg hos Altivisten: Temaaften om Fællesskab, København
Pitchbar, DTU Skylab

Stand og paneldebat på UCPH Innovation Day
Stand på CBS Student Society Day
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EDUCATION
Anne Mette Thorup, Frederiksberg Kommune
Carl Johan Rising, Tradono
Carsten Thede, Blaffernationen
Erik Kristiansen, BRAINS
Frederik Noltenius Busck, CPH Containers
Katrine Engdal, Den Sociale Kapitalfond
Lasse Zobel, McKinsey
Luise Li Langergaard, Study Director of Master of Social Entrepreneurship and Management
Mathias Hulgård, Socialt Udviklingscenter, SUS
Mia Pallisgaard, Procesværkstedet
Oliver Maxwell, Bybi
Sophie Louise Gladov, GRO SELV
Terkel Andersen, Akademiet for Social Innovation, Frivilligrådet
Troels Ulrich Mølgaard-Kornum, SUBSTANS

IMPACT
Ashley Brereton, Brave
Candela Vargas, Byhaven 2200
Charlotte Bay Hansen, Otto Mønsted Kollegiet
David Paag, Maker, Københavns Erhvervsakademi
Emmy Laura Perez Fjalland, Dansk Arkitekturcenter og Roskilde Universitet
Ida Brink, Martin Bach, Egmont Kollegiet
Ida Marie Bjerre Jepsen & Kristian Enemark, Creature
Jacob Wulff, Studentergården
Julie Andersen Schou, Sofie Amalie Hovmand & Victor Mayland Nielsen, Egmont Kollegiet
Karen Blincoe, Chora Connection
Lea Hansen, Grønjordskollegiet
Mikkel Lustrup, Beyond Coffee
Rikke Kortsen Okholm, Københavns Universitet
Søren Boesen, IS IT A BIRD
Tania Ellis, The Social Business Company
Thomas Budde Christensen, Roskilde Universitet
Tobias Lau, Social Action

TOOL
Anne Hølmkjær Jacobsen, IMPACT-aktør
Anton Blinkenberg Zeuthen, IMPACT-aktør
Ashley Brereton, Brave
Aske Søderman Hansen, IMPACT-aktør
David Paag, Maker, Københavns Erhvervsakademi
Søren Boesen, IS IT A BIRD

TAK TIL DE MEDVIRKENDE
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PLAYGROUND
Anders Blok, CEVES
Aske Søderman Hansen, IMPACT-aktør
Astrid Stjernholm, IMPACT-aktør
Beyond Coffee
Bodil Ejsing Brødreskift, IMPACT-aktør
BuggingDenmark
Celina Nyborg Thomsen, IMPACT-aktør
Charlotte Weitze, Forfatter
Choirish
Claus Skytte, Resecond
Dare to eat
Eclective, Egmont Kollegiet
Egmont Kollegiet
Elias Mo Brøndum Gad, IMPACT-aktør
Emilie Hamann, Art by EAH
Emma Bro Hansen, IMPACT-aktør
Frederik Noltenius Busck, CPH Containers
Helle Solvang, Journalist, dokumentarist og samtaleudvikler
INDEX: Design to Improve Life®
Insekt KBH
Julie Nielsen, Kunstner
Katja Andersen Hartvig, IMPACT-aktør
Katrine Winther Erlendsson, IMPACT-aktør
Kirstine Autzen, Kunstfotograf 
Kristina Fabrin Jakobsen, IMPACT-aktør
Lucas Nygaard, IMPACT-aktør
Marie Bollerup Kjærgaard, IMPACT-aktør
Marie Holt Richer, Jyderup Højskole og NOAH Modvækst
Martin Lidegaard, Radikale Venstre
Mickey Gjerris, Københavns Universitet
Mie Damkjær Geertsen, IMPACT-aktør
Kristoffer Ravnbøl, Naboskab
Oleg Kofoed, Growing Pathways
Opfinderrådgivningen
Praktisk.wtf
Rasmus Vincentz, Højskolernes forening og Habitas
Rebelfood
Sif Abell, IMPACT-aktør
Social Design Lab
Sofus Midtgaard, Leaderlab og LAUNCH Nordic
Thomas Dambo, Kunstner
Thomas Vinding Frederiksen, IMPACT-aktør
Transition Lab
Vandkunsten
VINKkbh

En stor tak til følgende personer og organisationer som har bidraget med ekspertviden til de fire 
hovedkoncepter i DANSIC17 Reimagine Resources.
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TAK TIL VORES PARTNERE OG STØTTER

I DANSIC17-året har der været fokus på at 
skabe stærke partnerskaber med institutioner 
og organisationer, der har en interesse og et 
stærkt ønske om at arbejde for en bæredygtig 
brug af vores ressourcer med fællesskabet 
som base.
 
Derfor har det været en stor glæde, at både 
Tuborgfondet, KU’s innovations- og entre-
prenørskabspulje og Funch Fonden har valgt 
at støtte DANSIC’s arbejde og bevægelsen Re-
imagine Resources.

Med indgåelsen af et partnerskab med BDO 
Danmark har DANSIC fået en revisionspartner 
med en dyb faglighed, der deler DANSIC’s 

vision om opbyggelsen og udbredelsen af 
social innovation. 
 
Samarbejdet med Egmont H. Petersens Kol-
legium har betydet, at DANSIC i år har haft 
mulighed for at afholde PLAYGROUND uden for 
de professionelle venues og i stedet fokusere 
på at skabe engagement og øget viden om 
bærebygtig brug af ressourcer dér, hvor mål-
gruppen reelt befinder sig. Særlig samarbejdet 
med Miljøudvalget på Egmont H. Petersens 
Kollegium har haft stor betydning for afhol-
delsen af PLAYGROUND, og DANSIC vil gerne 
her benytte lejligheden til at sige tak for det 
store arbejde, medlemmerne i Miljøudvalget 
lagde for dagen.
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