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Inspiration til dit årsmøde eller

generalforsamling



Lokale 
partnerskaber og 
andre foreninger



Støt op om dit lokal samfund og giv taletid. 

Det kan skabe stor værdi for både forening og forretning at finde gode lokale partnere. 

Det kan være lige fra den lokale spejderforening til den lokale petanque-klub. Inviter på kaffe 
og få en snak om de fælles muligheder. Det vil være oplagt at invitere partnerne med til 
årsmødet / generalforsamlingen og få en debat med deltagerne om samarbejdet og 
muligheder. 

Men man behøver ikke nødvendigvis at have indgået konkrete partnerskaber for at kunne 
invitere andre ildsjæle med til årsmødet eller generalforsamlingen. Jeres møde er en oplagt 
mulighed for at få spændende input fra jeres lokalsamfund. Inviter jeres lokale ildsjæle til at 
fortælle om, hvad de gør for lokalsamfundet og få en god debat om, hvad I kan gøre sammen! 



GoCoop-skolelærerkontakt

Coops butikker har i efteråret uddelt materialer til over 
150.000 skolebørn over hele landet. 

Kontakt din lokale skole og få kontaktoplysninger på lærer.



Eksterne oplægsholdere

Tænketanken Demokratisk Erhverv

Andreas Pinstrup Jørgensen (adm. dir.)
andreas@demokratiskerhverv.dk

Magnus Skovrind Pedersen (komm. dir.)

magnus@demokratiskerhverv.dk

Titel på oplæg:

Danmarks nye andelstænketank: Demokratisk Erhverv – Hvad 
kan en tænketank gøre for andelsbevægelsen?

mailto:andreas@demokratiskerhverv.dk
mailto:magnus@demokratiskerhverv.dk


Coop Ansvarlighed

Signe Frese (CSR direktør)
signe.frese@coop.dk

Titel på oplæg

Coops overordnede CSR strategi, emballage, klima, 
madspild

Thomas Roland (CSR-chef)
thomas.roland@coop.dk

Titel på oplæg

Kost og klima – hvad skal vi spise, hvis vi gerne vil spise 
klimarigtigt? Og gør det overhovedet en forskel?
Eller
Økologi – dilemmaer, myter og facts. Økologi er uden 
pesticider, men der køres mere med traktoren. 
Dyrevelfærden er bedre, men dødeligheden højere. Hvad 
er egentlig op og ned – og er økologi værd at betale ekstra 
for?

mailto:signe.frese@coop.dk
mailto:thomas.roland@coop.dk


Coop Ansvarlighed

Mathias Hvam (projektleder, emballage og affald)
mathias.hvam@coop.dk

Titel på oplæg

Hvad er op og ned på emballage

Jonas Engberg (klimachef)
jonas.engberg@coop.dk

Titel på oplæg

Coops klimastrategi

• Status på hvordan det det går med Coop og klimaet.

• Hvad er op og ned i vores klimastrategi – hvad er vores 
målsætninger for de forskellige dele af vores samlede forretning? 

• Hvilke klima-krav kan vi stille til vores leverandører, og hvordan 
hjælper vi vores kunder til det bedre klimavalg?

mailto:mathias.hvam@coop.dk
mailto:jonas.engberg@coop.dk


Coop Ansvarlighed

Pernille Hartington (projektleder)
pernille.hartington@coop.dk

Titel på oplæg

Menneskerettigheder

Biodiversitet

Louisa Raith Sørensen (projektleder)
louisa.raith@coop.dk

Titel på oplæg

Coops kemi-indsats - måske den mest ambitiøse i Verden?

mailto:pernille.hartington@coop.dk
mailto:louisa.raith@coop.dk


Coop Amba - Bestyrelse

Kim Bruhn - Bestyrelsesmedlem

Kim.bruhn@coop.dk

Titel på oplæg

Styr på fællesskabet? Organisering af aktivering af 
medlemsaktive omkring mærkesager.

Lasse Bolander - Formand

Lasse.bolander@coop.dk

Titel på oplæg

Nyt fra Coop

Peter Nielsen - Bestyrelsesmedlem

Peter.nielsen.1@coop.dk

Titel på oplæg

Coop – Sammen kan vi!

mailto:Kim.bruhn@coop.dk
mailto:Lasse.bolander@coop.dk
mailto:Peter.nielsen.1@coop.dk


Coop Amba - Bestyrelse

Birgitte Hesselbjerg - Bestyrelsesmedlem

Birgitte.hesselbjerg@coop.dk

Titel på oplæg

Coop – Sammen kan vi – Hvordan andelsfællesskabet har 
bevaret sin relevans gennem mere end 150 år.

Nicolai Houe
nicolai.houe@coop.dk

Titel på oplæg

Lokale fællesskaber - en grundsten i Coops historie og fremtid

mailto:Birgitte.hesselbjerg@coop.dk
mailto:nicolai.houe@coop.dk


Coop Amba - Bestyrelse

Mads Svaneklink - Bestyrelsesmedlem

Mads.svaneklink@gmail.com

Titel på oplæg

1. Digitale fællesskaber: Skab nye netværk med nye 
teknologier – lokalt og globalt

2. Hvorfor synes unge, at demokratiske virksomheder er 
spændende og attraktive?

Kristian Herlufsen – Medarbejderrepræsentant

Kristian.herlufsen@coop.dk

Titel på oplæg

Dagligvarehandel i en digital tidsalder

Emballage og plastik – kan de undværes og hvad er den 
virkelige klimasynder?

Tonny Lauridsen – Formand for landsrådet
tonny.lauridsen@coop.dk

Titel på oplæg

Coops historie

mailto:Mads.svaneklink@gmail.com
mailto:Kristian.herlufsen@coop.dk
mailto:tonny.lauridsen@coop.dk


Coop amba Foreningssekretariatet

Mike Dranov (foreningsdirektør)

mike.dranov@coop.dk

Titel på oplæg:

1. Fællesskaber, som engagerer

2. Tænketanken Demokratisk Erhverv… hvordan man bygger en tænketank

Jens Skipper Rasmussen - Teamchef Demokrati & Support

jens.skipper@coop.dk

Titel på oplæg:

Forening, frivillighed og engagement

Sådan fungerer Coops demokrati

mailto:mike.dranov@coop.dk
mailto:jens.skipper@coop.dk


Coop amba Foreningssekretariatet

Nicolai Jæpelt - Chef, Coop Crowdfunding

nicolai.jaepelt@coop.dk

Titel på oplæg:

Coop Crowdfunding. Hvordan Coop Crowdfunding har potentialet til at blive den nye andelsforening.

Josefina Estrada - Kommunikationsansvarlig, Coop Crowdfunding (bemærk, kan kun bookes i 

Storkøbenhavn)

josefina.estrada@coop.dk

Titel på oplæg:

Coop Crowdfunding. Husk at spørge din modtager! Hvordan man laver engagerende kommunikation.

mailto:nicolai.jaepelt@coop.dk
mailto:josefina.estrada@coop.dk


Samvirke
Oplæg om, hvordan Samvirke samler medlemmerne og danskerne om 
store dagsordener som medier, miljø, klima, forbrug, mennesker og nye 
fællesskaber.

Pia Thorsen Jacobsen (redaktionschef)

pia.thorsen.jacobsen@coop.dk

Titel på oplæg:
Vælg mellem: Samvirke, strategi og medier

Andreas Kirkelund (journalist)

andreas.kirkelund@coop.dk

Titel på oplæg:
Vælg mellem: Podcasts og sociale medier

mailto:pia.thorsen.jacobsen@coop.dk
mailto:andreas.kirkelund@coop.dk


Samvirke
Oplæg om, hvordan Samvirke samler medlemmerne og danskerne om 
store dagsordener som medier, miljø, klima, forbrug, mennesker og nye 
fællesskaber.

Lotte Malmgren (redaktør)

lotte.malmgren@coop.dk

Titel på oplæg:
Vælg mellem: Samvirke, nyhedsbreve, samvirke.dk, Vin & Co

Christian Garde Myggen (journalist)

christian.garde@coop.dk

Titel på oplæg:
Vælg mellem: Søvn og døgnrytme, mobning, lys og helbred, hudsult, rygning blandt unge og frivillighed.

mailto:lotte.malmgren@coop.dk
mailto:christian.garde@coop.dk


Coop Storytellere

Sarah Nielsen (bestyrelsesmedlem i Brugsforeningen Skjoldhøjparken, Aarhus)

sarah-andrea@live.dk 

Titel på oplæg:

Kollegie Brugsen – De studerendes brugsforening

Preben Brandt - formand Kvickly Dalum

pbp155@outlook.dk

Titel på oplæg:

Coops klimaplan

mailto:sarah-andrea@live.dk
mailto:pbp155@outlook.dk


Coop Storytellere
Hans Chr. Rasmussen (bestyrelsesmedlem SB Store Heddinge)

hc@stevnspil.dk / 29 90 85 83

Titel på oplæg:

Produktionen og kaffens vej til mig. 

Andelsbevægelsen har altid gået ind i områder, hvor det er en fordel for enten producent eller forbruger. Mit foredrag 

tager udgangspunkt i egne erfaringer med selve produktionen og kaffens vej til mig. Her spiller kaffebondens 

mulighed for indflydelse på egen produktion og salg en stor rolle.

Verner Lynge (formand SuperBrugsen Malling)

vernerlynge@hotmail.com

Titel på oplæg:

Brugsbevægelsens betydning i Sønderjylland - efter 1920" - en historie om andelstankens andel - i dansk 

selvforståelse og i dansk/tysk sameksistens.

mailto:hc@stevnspil.dk
mailto:vernerlynge@hotmail.com


Coop Storytellere

Ingelise Ihle Andersson - cand. mag. og projektleder i Dansk Arkitektur Center

ingeliseandersson@gmail.com

Titel på oplæg:
Stolen til hverdagen - Dansk design og arkitektur med mennesket i centrum
Med udgangspunkt i FDB Møblernes historie, får vi fortællingen om, hvad der i hovedtræk karakteriserer dansk 
arkitektur og design i nyere tid. Hvad har været med til at placere dansk møbelkunst og arkitektur på verdenskortet? 
Hvorfra kommer den humanistiske tilgang, hvor der bliver tegnet, bygget og formet med mennesket i centrum? 
Med billeder og ord, ser vi på inspirationen udefra, på hverdagens arkitektur og design, og på filosofien bag FDB 
Møblerne. - Varighed: 30-45 minutter

Heidi Møller (Professionel Walker)

heidi@gaamigglad.dk

Titel på oplæg:

”Gå Coop Glad”

mailto:ingeliseandersson@gmail.com
mailto:heidi@gaamigglad.dk

