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Referat medlemsmøte 26 
Dato:    9.3.2020 

Antall medlemmer møtt: 24  

Gjester:    

Neste møte:           16.3.20   Nytt fra Rwanda 

  23.3.20 Rikets Tilstand v/rådmann Bernard Nilsen 

I.  INFO 

Fødselsdager    

Olav Mange 5.3 , Kjetil 6.3, Leif Arne 7.3 og Åse 7.3 

 

Oppsatt program: Mørk fremtid for norsk energieksport? Kan teknologi og kompetanse 
redde oss? v/Runar Tjersland, Equinor. UTGÅR,  han får fra sin arbeidsgiver ikke får lov å 
møte i forsamlinger pga Coronaviruset.  

 

I stedet fikk vi besøk av disse tre elevene som fortalte om sitt prosjekt. De har, av et kjent 
og kjært brettspill, utviklet en ny variant:  et Flekkefjord Ludo. Spillet er tilsags hos i Norli 
Horjen og privat. På Coop i Gyland er det også mulig å sikre seg dette flotte spillet.   

For å finansiere sitt prosjekt, er det solgt reklame kr 65 000. Dette dekker alle produksjons-
kostnader. Målet er å få solgt minst 300 brettspill innen 2020. Spillet koster kr 179 pr stk og 
vil gi et dekningsbidrag kr 53 700. Det er til nå solgt ca. 40 stk. 15 % av inntektene vil gå til 
Røde Kors 

Det hele er oppsummert Agder mandag 9.3.20 v/Erik Thime.  

«Beste Ungdomsbedrifter på Agder er kåret» . 
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Torsdag kveld ble de beste ungdomsbedriftene i Agder kåret, og Flekkefjord 
videregående skole markerte seg! 

Kristiansand Kongressenter kokte av kreativitet, skaperglede og energi da 
fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter gikk av stabelen. 

Inneværende skoleår startet med to Agder-fylker, og dette var derfor siste gang det ble 
kåret Beste Ungdomsbedrift fordelt på aust og vest. 

Vinnerne 

Beste Ungdomsbedrift fra Aust-Agder ble Cambio UB fra Drottningborg videregående skole, 
og Den Spillbedriften UB fra Flekkefjord videregående skole, avd. Kvinesdal ble beste 
Ungdomsbedrift fra Vest-Agder. De skal nå representere Agder under NM for 
Ungdomsbedrifter på Norges Varemesse, Lillestrøm, 7. og 8. mai. 

Den Spillbedriften UBs formål er å lage brettspill som gir befolkningen i Flekkefjord en 
patriotisk tilknytning til byen.  

Team medlemmene er : 

Ikke nok med at det ble seier, 
den lokale ungdomsbedriften 
stakk også av med to andre 
premier: 

2. plass beste læringsprosess 

3. plass beste regnskap 

 

Gode tilbakemeldinger 

99 Ungdomsbedrifter – 450 
elever mottok konstruktive 

tilbakemeldinger fra engasjerte dommerpanel. 

 Totalt har nærmere 100 representanter fra Agders arbeids- og næringsliv bidratt med tid og 
kompetanse som dommere, enten i forhåndsjuryering eller juryering underveis på dagens 
mesterskap. 

– Det er helt strålende å se at det harde arbeidet ungdomsbedriftene har lagt ned gjennom 
skoleåret springer ut i et energisk fylkesmesterskap! Vi skal også gi honnør til engasjerte 
lærere som legger til rette for erfaringslæring, kreativitet, samarbeid og tverrfaglighet – med 
både prøving og feiling krever det mot, sier Aleksander Lien, daglig leder i Ungt 
Entreprenørskap Agder. Elever tilegner seg læring for livet – dette er fremtidens 
verdiskapere på Agder(!), sier Lien. 

Stor bredde 

Thomas Lien og Christer Wold Sundstøl fra improgruppen Bare Flaks ledet forsamlingen 
gjennom spennende prisutdelinger og briljerte med seriøst tull, humor og innlevelse i sitt 
oppdrag som konferansierer. 
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Den nye Silkeveien v/Regina Winther 

 

Regina holdt rett før jul, et meget interessant og 
tanke-vekkende 3-minutters om «den nye 
silkeveien».   

Planen er en storstilt satsing på nye veier, toglinjer 
og økt økonomisk aktivitet langs ruten av den gamle 
silkeveien mellom øst og vest.  

Utenlandske selskaper oppmuntres til å gå sammen 
med kinesiske selskap om å investere i infrastruktur i 
tredjeland. 

Tanken er at det vil sikre fortsatt høy økonomisk 
vekst for Kina, tillegg øker Kina sin innflytelse 
gjennom å ta eierskap i produksjonsmidler og 

infrastruktur.  

 

Regina stilte opp på meget kort varsel, og gikk litt mer i dybden denne gang.  Det er 
skremmende å høre om hvordan Kina med sine investeringsprosjekt skaffer seg makt og 
kontroll i forskjellige «fattige» land.   

 

Et eksempel er Maldivene, der ble det 
bygget broer. Øygruppen som lever, så og 
si av turisme, kunne ikke betale sin del og 
dermed overtok Kina eiendomsretten til 
investeringen og dermed kontrollen over 
broene.  

 

Det finnes er flere lignende tilfeller fra 
Afrika, hvor fattige land lokkes med 
utbygging av flott og tiltrengt infrastruktur, med det resultat at Kina blir «eier» av 
investeringen.   

 

  


