
Transition  World  Center  -  Gilleleje  

-  et  internationalt  laboratorium  for  forskning,  uddannelse  og  innovation  

Den  nye  internationale  NGO  “Transition  World”  er  i  dialog  med  Gribskov  Kommune  med  henblik  på  at  indgå  et  
strategisk  og  økonomisk  partnerskab,  og  afsøge  mulighederne  for  at  placere  organisationens  internationale  
hovedsæde  i  Gilleleje.    
  
Projektet  er  opdelt  i  2  faser.  En  udviklingsfase  og  en  implementeringsfase.    
Konkret  søger  Transition  World  Kommunen  om  et  kontant  tilskud  på  500.000  kr.  til  gennemførelse  af  projektets  
fase  1.  Organisationens  stiftende  partnere  investerer  et  tilsvarende  beløb  og  sørger  endvidere  for  
finansieringen  af  den  internationale  launch  event  16  maj  2015,  i  DR’s  koncerthus.    
  
Bevillingen  af  et  kontant  tilskud  på  500.000  i  projektets  fase  1,  vil  sikre  Gribskov  Kommune  en  position  som  
primær  partner  i  projektet.  Herudover  forventer  vi  at  kommunen  vil  investere  nogle  medarbejdertimer  i  
projektudviklingen,  ligesom  Transition  World’s  arbejdende  bestyrelse  stiller  deres  professionelle  ekspertise  til  
rådighed  for  samarbejdet.    
	  

Visionen:    
  
Transition  World  Centeret  i  Gilleleje  bliver  et  internationalt  vækstcenter,  der  står  på  3  søjler:  
  
● Forskning:  Samler  højt  profilerede  videnskabsfolk,  visionære  ledere  og  kreative  frontløbere  omkring  

integrative  forskningsprojekter.  
  
● Uddannelse  og  kommunikation:  Uddanner  morgendagens  ledere  i  bæredygtig  forretningsudvikling  

og  formidler  indsigter  fra  den  integrative  forskning  til  et  bredt  publikum.  
  
● Innovation  og  inkubation:  Huser  og  understøtter  virksomheder  og  projekter  der  bygger  på  en  

systemisk  og  bæredygtig  tilgang  til  værdiskabelse.  
  

  

Stiftende  Partnere:  

  
Projektet  realiseres  af  Skandha  Media  på  vegne  af  Transition  World,  The  Club  of  Budapest  og  The  Goi  
Peace  Foundation  –  i  samarbejde  med  Gribskov  Kommune  og  Copenhagen  Capacity.  
  

The  Club  of  Budapest,  er  en  højt  profileret  international  tænketank,  der  blev  grundlagt  af  Dr.  Ervin  Laszlo  i  

1992,  med  særligt  fokus  på  at  mobilisere  menneskehedens  kulturelle  ressourcer  for  at  skabe  en  mere  

sammenhængende  og  bæredygtig  verden.  

  

Ervin  Laszlo  modtog  i  2001  The  Goi  Peace  Award,  og  han  har  været  nomineret  til  Nobels  Fredspris  2  gange.  

Blandt  klubbens  øvrige  medlemmer  er  politikere  som  Mikhail  Gorbachev  og  Vigdis  Finbogadottir,  kunstnere  

som  Peter  Gabriel  og  Milos  Forman  og  spirituelle  ledere  som  HH.  Dalai  Lama  og  Desmond  Tutu.    

  

The  Goi  Peace  Foundation  -  der  har  hovedsæde  i  Japan  -  er  en  international  NGO,  der  i  samarbejde  med  FN  

og  UNESCO,  arbejder  på  at  skabe  fred  og  balance  i  verden.  Organisationen  har  status  som  rådgivende  organ  i  

FN's  økonomiske  og  sociale  råd.    
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Copenhagen  Capacity  er  en  organisation  der  har  til  formål  at  fremme  virksomheders  investeringer  i  

Hovedstadsregionen.  

  

Filosofien  bag  Transition  World:  

  

Transition  World  bygger  på  det  integrative  paradigme,  som  The  Club  of  Budapest  har  været  eksponent  for  

igennem  de  sidste  20  år,  men  Transition  World  er  andet  og  mere  end  en  tænketank.  Målet  er  at  fremme  

udvikling  og  implementering  af  intelligente  skalerbare  løsninger  på  de  komplekse  problemer  verden  står  

overfor.    

Vi  står  foran  et  paradigmeskifte,  hvor  Newtons  mekaniske  verdenssyn  er  på  vej  til  at  blive  afløst  af  nye  indsigter  

og  en  dybere  forståelse  af  altings  forbundethed.  Det  nye  verdenssyn  der  i  disse  år  udfoldes  indenfor  en  række  

videnskabsgrene  fra  kvantefysik  over  neurobiologi  til  psykologi  og  sociologi,  har  store  konsekvenser  for  social  

interaktion,  politiske  beslutningsprocesser  og  måden  vi  driver  virksomheder  på.  

Transition  World's  aktører  og  projekter  deler  en  fælles  forståelse  af,  at  det  er  nødvendigt  at  fremme  nye  

holistiske  virksomheder  og  integrativ  viden  –  og  demonstrere  vejen  til  bæredygtig  vækst  gennem  konkrete  

projekter  og  virksomheder.  

  

Hvorfor  Danmark  -  og  hvorfor  Gribskov?     

  

Danmark  topper  listen  over  de  fredeligste  lande  i  verden.  Vi  har  en  stabil  økonomi,  høj  kreditværdighed  og  lave  

transaktionsomkostninger;  og  vi  har  efter  sigende  verdens  lykkeligste  indbyggere.  

Gribskov  kommune  er  centralt  placeret  midt  i  Øresundsregionen.  Set  med  udenlandske  øjne  er  afstanden  til  

København  nærmest  ikke  eksisterende,  men  leje  priserne  er  væsentligt  mindre  på  nordkysten  end  de  er  tættere  

på  København,  og  de  naturskønne  omgivelser  er  et  plus.    

Det  samme  er  historien  om  Søren  Kierkegaards  særlige  forhold  til  Gilleleje,  som  vores  samarbejdspartnere  i  

Japan  og  USA  sætter  stor  pris  på;  men  forudsætningen  for  at  projektet  lander  i  byen  er,  at  at  der  bliver  indgået  

en  alliance  med  Kommunen  som  sikrer  projektet  et  kommunalt  tilskud  i  etableringsperioden  og  et  løbende  

driftstilskud  de  første  5  år.  

  

Hvad  vil  placeringen  af  Transition  world  i  Gilleleje  betyde  for  Gribskov  Kommune?    

  

Transition  World  vil  afsætte  yderst  konkrete  spor,  ikke  bare  i  Gribskov,  men  også  i  de  omkringliggende  

kommuner  og  på  sigt  i  hele  Øresundsregionen:  

  

  

● Gribskov  vil  blive  hjemsted  for  et  unikt  vækstcenter  der  vil  tiltrække  danske  og  internationale  

vækstvirksomheder.    

  

● Internationale  konferencer  og  symposier  med  højtprofilerede  deltagere  fra  ind-  og  udland,  vil  tiltrække  

en  helt  ny  type  "videns-turister".  

  

● Centrets  organisation  vil  bringe  vidensintensive  jobs  til  byen  og  tiltrække  pengestærke  skatteydere.    

  

● Afledte  serviceaktiviteter  vil  skabe  arbejdspladser  i  lokale  virksomheder.  
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● Den  intensive  kommunikation  til  et  globalt  publikum  vil  medvirke  til  at  sætte  Gribskov  på  verdenskortet.  

  

● Som  en  socialøkonomisk  forankret  organisation  vil  Transition  World  indgå  samarbejder  med  lokale  

kræfter  i  kommunen  og  bidrage  til  den  lokale  udvikling.  

  

  

Organisation:    

  

Driftsselskabet  Skandha  Media  vil  fra  September  2014  være  forankret  i  Transition  World  med  en  ny  ejerkreds  

som  kommer  til  at  bestå  af  følgende  7  personer.  

  

● Nelson  del  Rio  -  USA.    

● Lars  Lundbye  -  Danmark.    

● Bente  Milton  -  Danmark.    

● Jens  Krogh  Petersen  -  Danmark.    

● Ervin  Laszlo  -  Italien.    

● Marco  Galvan  -  Mexico.    

● Edit  Moltke  Leth  -  Danmark.    

  

Skandha  Media  vil  fremover  blive  drevet  som  en  socialøkonomisk  virksomhed.    

I  tilknytning  til  selskabet  oprettes  et  advisory  board  som  kommer  til  at  inkludere  en  række  fremtrædende  danske  

og  internationale  personligheder.  Samtidig  etableres  en  global  forening  som  igennem  en  række  samskabende  

processer  leverer  indhold  til  centret  indenfor  rammerne  af  det  overordnede  formål.  Foreningens  medlemmer  

kan  både  være  virksomheder,  organisationer  og  enkeltpersoner.  

  

Økonomien  skabes  gennem  en  kombination  af  drifts-aktiviteter  (workshops,  uddannelse  og  konferencer,  mv)  -  

medlemskontingenter  (fra  de  virksomheder,  organisationer  og  enkeltpersoner  der  forventes  at  melde  sig  ind  i  

den  globale  forening)  -  og  fundraising,  herunder  egentlig  investerings-kapital  til  projekter.  

  

Transition  World  har  et  stærkt  udgangspunkt  for  at  tiltrække  internationale  investeringer.  Bestyrelsen  tæller  flere  

medlemmer  med  unik  adgang  til  potentielle  Angel  investorer.  Marco  Antonio  Galvan  er  fx.  investeringsrådgiver  

for  verdens  næstrigeste  mand  Carlos  Slim,  og  Nelson  del  Rio  er  en  nær  ven  af  Bill  Gates.  Nelson  del  Rio  er  

også  medlem  af  FOA  -  en  forening  der  tæller  godt  100  af  de  mest  velhavende  familier  i  USA.    

  

  

Foreløbig    handlingsplan  og  budgetramme:  

  

Fase  1  er  en  udviklingsfase,  hvor  en  detaljeret  forretningsmodel  skal  udvikles  og  beskrives.  Der  skal  indgås  

formelle  aftaler  med  de  primære  samarbejdspartnere  og  findes  et  egnet  firmadomicil.  Den  netværksbaserede  

fundraising  skal  gennemføres,  og  den  internationale  launch  event  skal  forberedes.    

  

Budgettet  for  ovennævnte  aktiviteter  er  ca.1  million  kr.  fordelt  på  en  lokal  del  og  en  international  del.  Det  er  den  

lokale  del  der  søges  om  midler  til  og  samarbejde  om.    

  

Se  også  vedlagte  oversigt  over  projektaktiviteter  i  fase  1.    
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Oversigt  over  projektaktiviteter  i  projektets  fase  1:  

  

	  
Projektaktiviteter  lokalt  -  budgetramme  ca.  500.000  kr:    

  
● Feasibility  study  vedr.  Transition  World  Centret  som  en  offentlig-privat  alliance,  med  hovedsæde  i  

Gribskov  Kommune.    
  

● Analyse  af  mulige  firmadomicil  lokationer  i  kommunen,  med  særligt  fokus  på  H2O-fabrikken  i  Gilleleje.    
  

● Afdækning  af  samarbejdsmuligheder  imellem  Gribskov  Kommune,  Transition  World  Centeret  og  lokale  
samarbejdspartnere.    

  
● Projektskabelse  og  lokal  fundraising  (Veluxfonden,  Miljøstyrelsens  pulje  for  Grønne  Ildsjæle,  

Kommunens  miljøpulje  osv.  )  
  

● Udvikling  af  lokale  uddannelses  og    job-skabelses  initiatver.    
  

● Indgåelse  af  partnerskaber  med  lokale  ildsjæle  og  projekter.    
  

● Undersøgelse  af  muligheden  for  at  inddrage  landområde  ved  Bregnerødvej  (ejet  af  Erik  Pfeiffer  og  
Tina  Monberg)  til  understøttelse  af  centrets  aktiviteter.    

  
● Udarbejdelse  af  rapport  med  anbefaling  af  samarbejdskonstruktion  med  Gribskov  Kommune.    

  
  
Projektaktiviteter  internationalt  -  budgetramme  ca  500.000:    

  
● Udvikling  af  detaljeret  forretningsmodel  

  
● International  fundraising,  herunder  deltagelse  i  møder  med  potentielle  investorer  arrangeret  af  FOA,  

samt  projektpræsentationer  i  Mexico  og  Kina.    
  

● Indgåelse  og  formalisering  af  internationale  partnerskaber  
  

● Forberedelse  af  Launch  Event  (maj  2015),  herunder  indgåelse  af  kontrakter  med  artister  m.v.     
  

● Forberedelse  af  den  internationale  konference  som  vi  afholder  i  forbindelse  med  launch  eventen  i  
København.    

  
● Etablering  af  hjemmeside  med  indgang  til  virtuel  platform.  

  
● Etablering  af  et  internationalt  kampagne  kontor  -    og  udvikling  af  en  global  og  national  mediestrategi.    

  
  
Vi  er  på  nuværende  tidspunkt  i  dialog  med  en  række  højt  profilerede  danske  og  internationale  organisationer  
som  har  erklæret  interesse  for  at  samarbejde  med  Transition  World.  Se  vedlagte  bilag  med  en  liste  over  de  
potentielle  samarbejdspartnere.    
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