
    
 

 

 

Bilag 5: Invitationsbrev til borgerne 
 
HVORDAN KAN EN FREMTID MED BÆREDYGTIGT FORBRUG SE UD I DINE ØJNE? 
 
Kære xx  

 

Kunne du tænke dig at være én af i alt 66 borgere, der i fællesskab skal udvikle ideer 

til, hvordan en fremtid med bæredygtigt forbrug kan se ud? Vi vil gerne invitere dig til 

at være med i en borgersamling, der skal give anbefalinger til politikere, som tager 

beslutninger om fremtidens bæredygtige samfund. 

 

Danskeres forbrug af ressourcer er blandt verdens højeste. Eksempelvis spiser den 

gennemsnitlige dansker 51,8 kg kød om året, har et højt forbrug af tøj og elektronik, 

og for hvert år der går, stiger antallet af biler per indbygger. Samtidig bliver vi flere og 

flere mennesker, der skal deles om jordens ressourcer. Vi skal hjælpes ad med at skabe 

en fremtid med bæredygtigt forbrug – en fremtid som giver mening og er fair uanset 

hvor vi bor, hvor gamle vi er, og hvordan vi gerne vil leve. Og skal vi lykkes med det, 

skal borgere høres og have en aktiv rolle i omstillingen. 

 

Med det mål for øje vil tre kommuner og to regioner invitere 66 borgere til en vigtig 

samtale om, hvordan vi kan minimere vores ressourceforbrug og affald i fremtiden, for 

at skabe et mere bæredygtigt samfund - kort sagt:  

 

Vi har brug for din hjælp til at forestille os en fremtid med bæredyg-

tigt forbrug i Danmark. 

 

Hvad er en borgersamling? 

En borgersamling er en række møder, hvor nogle udvalgte borgere arbejder med vær-

dier, temaer og løsninger med det formål at komme med anbefalinger til politikere om 

et bestemt emne. 

 

Som medlem af borgersamlingen vil du deltage i X møder, hvor du med input fra eks-

perter og i dialog med de øvrige borgere i samlingen skal komme med anbefalinger til 

politikerne om bæredygtigt forbrug. Det er vigtigt at understrege, at du ikke skal 

komme med nogen særlig baggrundsviden inden for emnet – kun dit mod på at tage 

imod ny viden og deltage i dialogen med andre borgere. 

 

Tidsplan for Borgersamlingen 

Borgersamlingen skal mødes 5 gange i efteråret 2022 og foråret 2023: 



    
 

 

 

 

 Dato 1 

 Dato 2 

 Dato 3 

 Dato 4 

 Dato 5 

 

Derudover vil der være et offentligt borgermøde i uge xx, hvor det også er muligt at 

deltage. Udgifter til transport, forplejning og overnatning i forbindelse med borger-

samlingerne bliver dækket. 

 

Vi trækker lod om pladserne 

Vil du være én af de 66 borgere som skal give anbefalinger til politikere på tværs af 

Danmark om en fremtid med bæredygtigt forbrug og har du mulighed for at deltage 

på alle samlingens mødedage? 

Så skal du tilmelde dig til lodtrækningen via dette link: xxxxx 

Frist for tilmelding er den xx.xx.2022.  

 

Vi trækker lod blandt alle tilmeldte. Lodtrækningen gennemføres på en måde så de 

borgere der deltager i borgersamlingen, kommer til at afspejle resten af Danmarks be-

folkning i forhold til alder, køn og uddannelsesniveau. På den måde får forskellige per-

spektiver og behov plads i dialogen og anbefalingerne. Du får besked, om du har fået 

en plads i borgersamlingen senest d. xx.xx.2022. 

 

Du kan læse mere om borgersamlingen på LINK TIL BEYOND WASTE HJEMMESIDE. Hvis 

du har spørgsmål, kan du kontakte xxxxx på e-mail abc@123.dk. 

 

Vi håber, du har lyst til at være med og bidrage til, hvordan vi kommer i mål med en 

fremtid med bæredygtigt forbrug. 

 

På vegne af kommunalbestyrelserne for Frederiksberg Kommune, Vejle Kommune, Ru-

dersdal Kommune og regionsrådene for Region Syddanmark og Region Hovedstaden. 

 

Med venlig hilsen 
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