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Årsrapport 2016: Bestyrelsens beretning – generalforsamling d. 28. februar 2017 

Hvad er SYMB!? 

SYMB! er navnet på en socialøkonomisk virksomhed, der er under opbygning i Kalundborg 

Kommune. SYMB! er en foreningsdrevet upolitisk netværksorganisation, der befinder sig indenfor 

rammen af socialt entreprenørskab. SYMB! adskiller sig fra en klassisk forening ved at være et 

iværksættertiltag, der etablerer sig i krydsfeltet mellem civilsamfund, det offentlige og det private. I 

dag står SYMB! for en række forskelligartede aktiviteter. SYMB! består af en vifte af 

arbejdsgrupper og understøttes af en bestyrelse. SYMB! baseres i dag på kræfter fra iværksættere 

og frivillige og låner sig til forskellige locations i lokalområdet – hos foreninger, kommune og 

virksomheder. Ved udgangen af 2016 er der indledt dialog med Kalundborg Kommune om 

muligheden for selvstændige lokaler, hvor SYMB! vil etablere et fælles borgerdrevet mødested. En 

form for sociokulturelt medborgerhus forankret i en bredt sammensat borgergruppe, hvor 

selvorganiserede aktiviteter og netværker ser dagens lys. SYMB! arbejder med at forbinde det 

eksisterende på nye måder, skabernye synergier og styrke vores lokalsamfund. Således er SYMB! et 

nyt supplement og ikke en konkurrent til det, der foregår i forvejen. 

 

SYMB!´s vision  

 SYMB! vil fremme lokalt engagement og aktivt medborgerskab, udvikle flere og nye 

netværker og sociale fællesskaber og være grobund for en vifte af frivilligmiljøer 

 SYMB! vil skabe tværgående samskabende platforme, hvor kommune, erhvervsliv og 

civilsamfund kan være fælles om at definere og samskabe opgaver og innovative tiltag 

 SYMB! vil skabe en ny autentisk hverdagsarena, hvor borgere med behov for og lyst til 

mere netværk og fællesskab kan hægte sig på og tage del på forskellig vis 

 SYMB! vil styrke den lokale stolthed og vores fælles identitet, forbinde mennesker på tværs 

af de grupperinger, vi ofte inddeler os i, og skabe mere liv og aktivitet på Kalundborg-egnen 

 SYMB! skal have til huse i en form for sociokulturelt medborgerhus, drevet som en 

socialøkonomisk virksomhed 

Året, der er gået: Mennesker mødes – idéer fødes 

Idéen til SYMB! opstod i efteråret 2015, hvor initiativtager Louise Kolbjørn opbyggede et 

samarbejde med INSP! i Roskilde og begyndte at introducere idéen om et INSP!-lignende sted i 

Kalundborg. Der blev holdt en række møder med både embedsværk og politikere i Kalundborg 

Kommune og også Kalundborgegnens Erhvervsråd og Novo Nordisk blev introduceret for idéen. 

Louise holdt mange kaffemøder med aktive og engagerede mennesker i lokalsamfundet. I november 

2015 lancerede hun en Facebooks-side, og derfra begyndte lokalpressen også at vise interesse. 

Skridt for skridt blev idéen udbredt. Der blev udarbejdet en egentlig projektbeskrivelse, som 

grobund for dialog med Kalundborg Kommune.  

 

I januar 2016 tog nogle interesserede på besøg på INSP! i Roskilde for at få inspiration, og i februar 

holdt Louise Kolbjørn det første borgermøde, hvor ca. 70 lokale borgere deltog. Hen over foråret 

samledes flere og flere mennesker om idéen. En bestyrelse blev sammensat, og Foreningen SYMB! 

blev dannet ved stiftende generalforsamling den 14. marts 2016.  
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Hen over foråret arbejdede en række arbejdsgrupper på muligheder for at skabe en solid økonomi, 

afdække mulige ejendomme i Kalundborg, udvikle organisationen og arrangere aktiviteter. Den 30. 

marts holdt SYMB! sit andet åbne borgermøde, hvor der blev udviklet en masse idéer og 

mobiliseret flere kræfter til SYMB! Bestyrelsen holdt den 12. april et dialogmøde med direktionen i 

kommunen, hvorefter der blev sat gang i en række direktørmøder om mulige samarbejder indenfor 

de enkelte kommunale direktørområder. I foråret indgav SYMB! høringssvar på kommunens 

udviklingsstrategi og lagde her op til et øget samarbejde omkring samskabelse og 

borgermobilisering i lokalsamfundet. SYMB!´s Kernegruppe var i denne tid en central 

arbejdsgruppe, som planlagde og afholdt en række arrangementer før sommerferien: Fællesspisning 

ifm. ’Danmark spiser sammen’ i uge 17, Grill arrangement i samarbejde med Musisk Skole, 

Ramadanfest og Drinks-bar plus Serviceteam til ’Fodbold på Storskærm’ i Havneparken.  

 

Hen over sommeren dannedes Eventgruppen, som i dag står for udvikling af aktiviteter i SYMB!, 

og SYMB!´s aftale med Café Solsikken begyndte at falde på plads. En aftale, der giver SYMB! 

mulighed for efter aftale at benytte lokalerne i Café Solsikken. Efter sommeren søgte SYMB! 

midler i ’Liv I Kalundborg’-puljen, hvilket gav grobund for en række aktiviteter for resten af 2017. 

SYMB!´s Krea-gruppe tog sin start efter sommeren og mødes stadig hver den første onsdag i 

måneden i Café Solsikken. SYMB!´s månedlige Folkekøkken-arrangementer blev sat i system hen 

over efteråret og løber nu efter et fast rul hver den anden tirsdag i måneden i Café Solsikken.  

 

I november 2016 er der indledt en dialog med Kalundborg Kommune om selvstændige lokaler til 

SYMB! I december stod SYMB! for en fin nissecafé i nogle tomme butikslokaler på Skibbrogade, 

hvor både børneinstitutioner og lokale borgere deltog. Og hen over vinteren afholdt SYMB! i 

samarbejde med Dansk SymbioseCenter to guidede ture om den industrielle symbiose. 

 

På den nationale bane kan det nævnes, at SYMB! var repræsenteret i en række debatter om 

samskabelse og lokalsamfundsudvikling på Folkemødet på Bornholm i 2016. SYMB! er også aktiv 

i den nationale samskabelsesbevægelse, der holdt en to-dages Charter Camp i slutningen af 

september 2016 og lanceredes på Christiansborg den 3. februar 2017, hvor SYMB! stod for en 

dialoggruppe. SYMB! mødes med stor interesse fra kommuner, organisationer og nøglepersoner fra 

hele landet. Der er solid interesse for SYMB! som borgerinitieret civilsamfundsorganisation. 

Initiativtager Louise Kolbjørn laver løbende oplæg, deltager i debatter og inspirerer og faciliterer 

processer med udspring i erfaringer fra SYMB! flere steder i Danmark.  

 

Organisering af det fremadrettede arbejde i SYMB!  

Der findes en række arbejdsgrupper i SYMB!. Hver gruppe har minimum en tovholder. Gruppen af 

tovholdere mødes også efter en fast kadence hver anden måned. Der ligger kontaktinformationer på 

SYMB!´s hjemmeside. 

Lukket Facebook-gruppe – SYMB! Arbejdsgruppe 

Mere end 50 mennesker er en del af SYMB!´s lukkede facebook-gruppe, hvor der udveksles idéer, 

planlægges møder, lægges inspiration ud og deles viden og erfaringer. Man behøver ikke være 

kontinuerlig aktiv i SYMB! for at være med her. Denne gruppe har ingen tovholder. 

Eventgruppe 

Eventgruppen mødes fast onsdage i ulige uger kl. 19-21 i Café Solsikken. Eventgruppen er åben, og 

alle kan dukke op og være med. Det er i eventgruppen, at nye konkrete tiltag og idéer fødes. Alle 

kan komme ind fra gaden, koble sig på, knopskyde med idéer og initiativer. Tovholdere er Kelly 

Sandberg og Henrik Brinkløv. Henrik Brinkløv står for samarbejdsaftalen med Café Solsikken. 
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Bestyrelse 

SYMB!´s bestyrelse mødes i et fast rul hver anden måned. Bestyrelsen er SYMB!´s formelle 

beslutningsorgan. Bestyrelsen arbejder tæt sammen med alle arbejdsgrupper i SYMB!. Formanden 

for bestyrelsen er Gitte Korsgaard Fenger. Tovholder for bestyrelsen i tovholdergruppen er Louise 

Kolbjørn. 

Kommunikationsgruppe 

SYMB!´s kommunikationsgruppe står for SYMB!´s hjemmeside, SYMB!NYT, det interne Google 

drev, markedsføring, Facebook-kommunikation mm. Gruppen styrer også bookninger via 

Place2book og SYMB!´s medlemssystem. Rasmus Jørgensen og Kelly Sandberg er tovholdere for 

kommunikationsgruppen. 

Organisationsgruppe 

SYMB!´s organisationsgruppe arbejder med udviklingen af organisationen og står for en del 

mødevirksomhed med samarbejdspartnere lokalt og nationalt. Gruppen udarbejder også løbende 

oplæg til møder, projektbeskrivelser, ansøgninger mm. Louise Kolbjørn er tovholder. 

 

Året, der kommer – fremtidige opgaver 

Vi arbejder løbende på at styrke SYMB!-organisationen og skabe grobund for flere events og 

aktiviteter. Da SYMB! endnu ikke har mulighed for at tilknytte lønnet arbejdskraft, foregår dette 

med de kræfter, som iværksættere og frivillige kan bidrage med. 

På det organisatoriske plan vil SYMB! arbejde med: 

 Udvide kendskabet til SYMB! og SYMB! netværksstruktur i lokalområdet 

 Medlemsskaber og evt. crowdfunding 

 Blive mere kendt på det politiske niveau i kommunen 

 Styrke samarbejdsflader med Kalundborg Kommune, herunder aftaler om lokale-

samarbejde, udvikling af SYMB! som socialøkonomisk virksomhed (partnerskabsaftaler) og 

fælles fundraising 

 Opbygge samarbejdsflader med Kalundborgegnens Erhvervsråd og lokale virksomheder 

 Søge større private fonde om udviklingsmidler  

Aktiviteter på handlingsniveau: 

 Deltagelse i debatter f.eks. på Folkemødet i Høng den 27.maj og Folkemødet på Bornholm 

 Forsætte med at udvikle viften af SYMB! aktiviteter og knopskyde med aktiviteter, når 

borgere tager initiativ 

 Forsætte med at mobilisere borgerkræfter og øge kendskabet til SYMB! i lokalområdet 

 Borgermøde i 2017 – workshop om for alle om nye idéer og initiativer 

 SYMB!-fest  

 

Eksempler på konkrete events, aktiviteter og projekter, som er i støbeskeen: 

 Markedsdag den 4. juni 

 Projekt ’Kend Vores Egn’ 

 Netværk for ledige 

 Yogaaftener 

 Stop Madspild Kampagne 

 Danmark Spiser Sammen 2017 

 


