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Samarbejde med foreninger, 
fællesskaber & institutioner 

Tænk lokalsamfundet ind, når I skal holde årsmøde eller generalforsamling. Det tilfører både værdi og relevans at 
invitere lokale aktører med som gæstetalere. Sammen kan I vise, hvordan I bygger bro mellem butik og lokalsamfundet 

og komme bredt ud med fortællingen om medlemsindflydelse, demokrati og foreningsliv.

I kan invitere den lokale skole eller spejderforening, sportsklub eller kulturhus med og få en debat om fælles muligheder 
og samarbejdsflader. I kan også invitere lokale ildsjæle til at fortælle om, hvad de gør for lokalsamfundet og drøfte, 

hvad I sammen kan gøre.



Katalog over interne og 
eksterne oplægsholdere
På de følgende sider, finder I en række eksterne aktører og interne Coop-profiler, som I kan booke til jeres årsmøde eller 
generalforsamling. Her finder I bl.a. medlemmer fra Coop ambas bestyrelse, Tænketanken Demokratisk Erhverv, Coops 
Ungeminister, Samvirkes chefredaktør, Coop Crowdfunding og Coops energiteam.



GoCook

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

Du kan invitere din lokale skole med til 
årsmødet/generalforsamlingen, hvor de kan fortælle om 

samarbejdet og erfaringerne med at koble mad, børn, 
skoler og Coop.

Kontakt din lokale skole for at få kontaktoplysninger på den 
lærer, der har siddet med GoCook-indsatsen hos dem.

Du er også velkomment til at kontakte Bente Svane Nielsen, 
projektchef for GoCook på bente.svane.nielsen@coop.dk

mailto:bente.svane.nielsen@coop.dk


Eksterne oplægsholdere

Tænketanken Demokratisk Erhverv
Andreas Pinstrup Jørgensen, direktør
Magnus Skovrind Pedersen, direktør for presse

TEMAER

• Hvordan sikrer vi demokratiske virksomheders 
berettigelse og overlevelse?

• Hvad gør Tænketanken Demokratisk Erhverv for 
andelsbevægelsen?

Kontakt

andreas@demokratiskerhverv.dk
magnus@demokratiskerhverv.dk

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


Eksterne oplægsholdere

Stop Spild Lokalt
Rasmus Erichsen, stifter og direktør

TEMAER

• Danmarks største madspildsorganisation drevet på 
frivillige kræfter

• Hvordan er organisationen opbygget?
• Hvad er organisationens foreløbige resultater og 

visioner for fremtiden?

• Samarbejde med Coop lokalt og nationalt: 
• Hvad er største problematikker omkring 

madspild?
• Hvad kan vi i samarbejde gøre, uden det går 

udover forretningen?

Kontakt

re@stopspildlokalt.dk

mailto:re@stopspildlokalt.dk


Interne oplægsholdere

Foreningen Coop
Mike Dranov, foreningsdirektør

TEMAER

• Stærke lokale fællesskaber

• Andelsbevægelsen version 2.0 – fra tænketank til 
folketing

Kontakt

mike.dranov@coop.dk

mailto:mike.dranov@coop.dk


Interne oplægsholdere

Foreningen Coop
Claus Ljungdahl, Andelsskolen 2.0

TEMAER

• Coops historie og værdier

• Andelsbevægelsen

Kontakt

claus.ljungdahl@coop.dk

mailto:Claus.ljungdahl@coop.dk


Interne oplægsholdere

Energiafdelingen, Coop Danmark
Nicki Pagh, energichef

TEMAER

• Energistrategi i øjenhøjde

• Hvad gjorde Coop da energikrisen ramte med fuld kraft?

• Hvordan tackler Coop energikrisen i fremtiden?

• Har vi en energistrategi? Og hvad kan bestyrelserne og de 
medlemsvalgte bidrage med?

• Kan jeg som medlem hjælpe butikken med at spare på 
energien? Eller på anden vis hjælpe?

Kontakt

nicki.pagh.boergesen@coop.dk

mailto:nicki.pagh.boergesen@coop.dk


Interne oplægsholdere

Energiafdelingen, Coop Danmark
Huyen Pham, Ansvarlig for energiledelse

TEMAER

• Hvad er Energiledelse og hvorfor har Coop det?

• Hvad gjorde Coop da energikrisen ramte med fuld 
kraft?

• Brugeradfærd – kan man opnå besparelser uden 
investeringer?

• Kan jeg som medlem hjælpe butikken med at spare på 
energien? Eller på anden vis hjælpe?

Kontakt

huyen.pham@coop.dk

mailto:huyen.pham@coop.dk


Interne oplægsholdere

HR & Ungeagendaen i Coop
Tobias Simonsen, Ungeminister Coop Danmark

TEMAER

• Diversitet i bestyrelser

• Kollegafællesskab på tværs af generationer

• Rekruttering og tilknytning af unge medarbejdere

• Unges deltagelse i lokale fællesskaber

• Ungeministerens arbejde

• Coops Ungenetværk

Kontakt

tobias.simonsen@coop.dk

mailto:tobias.simonsen@coop.dk


Interne oplægsholdere

Coop Crowdfunding
Josefina Estrada, Kommunikationsansvarlig

TEMAER

• Få indflydelse på de produkter, vi har på hylderne

• Støt op om naturen og klimaet

• Investér i dit lokalsamfund – og få et afkast

• Skub på den grønne omstilling

• Du har en stemme som forbruger – brug den

Kontakt

josefina.estrada@coop.dk

mailto:josefina.estrada@coop.dk


Interne oplægsholdere

Coop ambas bestyrelse 
Lasse Bolander, bestyrelsesformand

TEMAER

Nyt fra Coop

Kontakt

lasse.bolander@coop.dk

mailto:lasse.bolander@coop.dk


Interne oplægsholdere

Coop ambas bestyrelse
Jette Rosenberg, bestyrelsesmedlem

TEMAER

• Bestyrelsens arbejde og ansvar

• ESG - Hvad betyder bæredygtighedsagendaen for vores 
butikker fra et økonomisk perspektiv

• Hvordan tænker banker/sparekasser og hvad skal man 
være opmærksom på hos dem som finansielle 
samarbejdspartnere i disse tider?

Kontakt

rosenberg.bmo@hotmail.com

mailto:rosenberg.bmo@hotmail.com


Interne oplægsholdere

Coop ambas bestyrelse
Nicolai Houe, bestyrelsesmedlem

TEMAER

• Coop i krisetider – fra øv til av

• Klima Kvickly. Fra ide til klimamål. Er der 
forretning i klimaet?

• Fremtidens Coop. Færre konsulenter, færre 
forandringer, flere ‘coobmænd’

Kontakt

nicolai.houe@coop.dk

mailto:nicolai.houe@coop.dk


Interne oplægsholdere

Coop ambas bestyrelse
Stine Bosse, bestyrelsesmedlem

TEMAER

• Butikker – hvad nu? Hvordan vil mennesker 
handle fremover

• Klima, mad og nye vaner

Kontakt

stine@bosse.biz

mailto:stine@bosse.biz


Interne oplægsholdere

Coop ambas bestyrelse
Christian Busch, bestyrelsesmedlem

TEMAER

• Coop indefra

Kontakt

busch@aarslevnet.dk

mailto:busch@aarslevnet.dk


Interne oplægsholdere

Coop ambas bestyrelse
Kirsten Herløv, bestyrelsesmedlem

TEMAER

• Hvordan står lokalsamfund sammen og værner 
om Brugsen lokalt?

• Det gode bestyrelsesarbejde og mit virke som 
lokalt bestyrelsesmedlem,  i butiksudvalg, som 
landsrådsmedlem og senest som 
bestyrelsesmedlem i Coop amba

Kontakt

kirstenherlov@gmail.com

mailto:kirstenherlov@gmail.com


Interne oplægsholdere

Coop ambas bestyrelse
Kristian Herlufsen, bestyrelsesmedlem

TEMAER

• Emballage og plastik. Kan vi undvære dem og 
hvad er den virkelige klimasynder?

Kontakt

kristian.herlufsen@coop.dk

mailto:Kristian.herlufsen@coop.dk


Interne oplægsholdere

Samvirke
Pia Funch Braskhøj, kommunikationsdirektør & chefredaktør
Pia Thorsen Jacobsen, redaktionschef

KOM MED TIL ÅBENT REDAKTIONSMØDE

• Hvilke emner skal Samvirke tage op? 

• Er du som forbruger og medlem optaget af madspild, 
emballage, dyrevelfærd eller andet, som Samvirke også bør 
interessere sig for, så kan du være med til at præge 
redaktionens arbejde

• Hvordan arbejder redaktionen fra idé til færdige historier på 
web, sociale medier og i magasin?

Kontakt

pia.braskhoej@coop.dk
pia.thorsen.jacobsen@coop.dk

mailto:pia.braskhoej@coop.dk
mailto:pia.thorsen.jacobsen@coop.dk

