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Ansøgning
Baggrund
Vi afviklede Energiens Folkemøde med pæn succes i 2018 og 2019 men måtte i 2020 vige for
corona-pandemien. Vi planlægger allerede nu at gennemføre folkemødet igen i år, nærmere
bestemt den 16. – 17. september 2021 på Torvet i Esbjerg. Vi har kontakt med alle de
deltagende virksomheder og undervisningsinstitutioner fra årene før. De har opfordret os til at
gentage folkemødet, lige som Kommunen bakker os op.
Folkemødet vil i år blive afviklet under hovedtemaet:

Den grønne omstilling-vision og virkelighed
Folkemødet
Det overordnede mål for folkemødet er at formidle viden om de komplicerede forhold omkring
energi, klima og miljø på en folkelig måde, så flere borgere, unge som gamle, får lyst til og kan
deltage i debatten om hvad vej udviklingen skal gå. Vi vil gøre flere unge mennesker
interesseret i teknik og naturvidenskab og følgelig uddanne sig til dygtige teknikere eller tage
andre relevante uddannelser, som vi har brug for-ikke mindst indenfor energibranchen. Vor
overordnede projektplan for folkemødet 2021 er vedlagt.
Vort overordnede formål er således at udvikle Energiens Folkemøde til hele Danmarks
Folkemøde som en fast årlig tradition. I år vil vi som første trin satse på en meget kraftig
markedsføring i Region Syddanmark.
Topkonference
Som en nyskabelse vil vi i år udvide folkemødet med en topkonference i samarbejde med
Aalborg Universitet og under samme tema som folkemødet. Topkonferencen som afholdes om
eftermiddagen den 16. september vil være for de mest vidende specialister på energi- og
klimaområderne. Målet er at nå frem til nogle ønskelige og realistiske scenarier for udviklingen
indenfor klima og energiforsyning frem mod 2030 og 2050, som kan indgå i debatten
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fremover. Konferencen vil bestå af korte indlæg og paneldebatter mellem eksperter. Vi vil
således give de mennesker, som interesserer sig i dybden for den teknologiske og
samfundsmæssige udvikling, mulighed for at deltage i en topkonference på et virkelig højt
fagligt niveau. Vedhæftet er et udkast til program for topkonferencen.
Markedsføring og priser
Vi ønsker som nævnt at udvikle folkemødet til at være hele Danmarks naturlige mødested for
alle med interesse for vor energiforsyning. Derfor er det tvingende nødvendigt at markedsføre
Energiens Folkemøde meget kraftigere og i et større geografisk område. Her vil vi i år satse på
tydelig markedsføring i Region Syddanmark i samarbejde med bl.a. Jydske Vestkysten. Vi vil
naturligvis også gøre opmærksom på Folkemødet i hele landet-ikke mindst i København og på
Christiansborg.
Som et led i at skabe øget opmærksomhed vil Energiens Folkemøde indstifte 2 nye priser, som
det fremgår af vedhæftede Projektplan for 2021. Den ene pris på 200 000 kr. er en erhvervspris
til en virksomhed som udmærker sig med grøn omstilling og den anden pris på 50 000 kr. til
unge mennesker, som gør noget særligt for at fremme den grønne omstilling.
Økonomi.
De tidligere 2 folkemøder i 2018 og 2019 har i stor udstrækning været en pionerfase som i høj
grad har været drevet ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Men med vort ønske om at løfte og
udvikle folkemødet kraftigt som beskrevet er det nødvendigt i langt højere grad at supplere
med professionelle folk - ikke mindst til en professionel markedsføring.
Vi arbejder derfor med et budget på ca. 3 mio. kr.
Vi har tilsagn om nogen støtte fra et par lokale fonde og sammen med forventede
lejeindtægter for omkring 40 stande på Torvet samt en lille egenkapital råder vi over ca. 1 mio.
kr.
Vi vil anmode økonomiudvalget i Region Syddanmark om støtte på 1 mio. kr.
Samtidig vil vi søge Esbjerg Kommune om et tilsvarende beløb.
Med venlig hilsen
Niels Aage Giversen Per Andersen Jan Christensen
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