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Kooperationen 



Fællesskab 

180.000 kooperativer 
140 millioner medlemmer 
4.5 millioner arbejdere 

Globalt: 1,2 milliarder medlemmer / kunder 

Europa 



Kooperative virksomheder 

En kooperativ virksomhed er en selvstændig 

sammenslutning af personer, der frivilligt er gået 

sammen for at fremme deres fælles økonomiske, 

sociale og kulturelle behov og interesser gennem 

en fælles ejet og demokratisk styret virksomhed. 

International Cooperative Alliance, ICA 



De syv kooperative principper 

Frit og ligeværdigt medlemskab 

Demokratisk medlemskontrol  

Medlemmernes økonomiske deltagelse 

Selvstændighed og uafhængighed 

Uddannelse, oplysning og information 

Samarbejde mellem kooperativer  

Interesse for samfundet 



• Virksomheden skal være fællesejet 

 

• Have en demokratisk ledelse 

 

• Et eventuelt overskud / dividend geninvesteres i virksomheden 

 

• Medlemmer uddannes mhp. at udvikle virksomheden 

 

• Styrke det lokale samfund  

 

Kooperative virksomheder 



Kooperativer 

 
Medlemsejet / 

fondsejet/ 
forening 

 

Medlemmer 
informeres og 

uddannes mhp. 
at udvikle 

virksomheden 
 

Eventuelle 
dividende 

fordeles mellem 
medlemmerne – 

virksomheden 
 

Styrke det lokale 
samfund  

 

 
Demokratisk 

ledelse / 
demokratisk 

deltagelse – én 
person / én 

stemme 
 

Diverse 
selskabsformer 

 

Skal tjene penge 



Landdistrikter 



Folkelig energi 



Inspiration 



Hørve 

  

 

• Ved at etablere 

Levende Landsbyer 

ApS 

 

• Købt det tidligere 

kommunekontor 

 



Unnerud 

• Etableret selvejende 

institution 

 

• Købt den gamle brugs i 

Unnerud 

 

• Etableret “8B – Kunst i 

brug“ 

 

• Etablerer venneforening 



Durup og Omegn – Forny Din By Aps 

 At virke for en højnelse af 

boligstandarden i Durup og omegn 

igennem opkøb, renovering og 

istandsættelse, nedrivning, udlejning og 

salg af fast ejendom.  

 Kan tage initiativ til og medvirke ved 

forskønnelse af områder i Durup og 

omegn.  

 Stiftet i 2009 efter initiativ fra Durup 

Sparekasse Fonden og Durup Borger- 

og Erhvervsforening.  

 Opkøb og nedrivning af huse med 

efterfølgende reetablering og salg af 

grund 

 



Fjaltring Købmandsgård & Vesterhaushus.dk 

 5 vindmøller. 2% af overskuddet til 

fællespulje for kulturelle og 

bosætningsfremmende formål = 1,1 mio. 

kr. over 11 år 

 Gæstehus  Vandrehjem baseret på 

frivilligt arbejde  

 Vandrehjem køber Fjaltring Købmandsgård

  



FÆLLESFOND 

 

Landsbyer og lokalsamfund  

i en given kommune 

Indskydere og andelshavere (ejere) 

Fordelagtige lån 

• Erhvervsudvikling 

• Bedre boligmarked 

• Bedre boligmasse 

EN GENSIDIG MODEL 

Rentable projekter /  

Huskøb og 

istandsættelser 
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Tak! 

Elsa Brander 
www.kooperationen.dk 
eb@kooperationen.dk 


