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Kære ILC-interessent, 

Først og fremmest en stor tak til alle, der har lyttet, drøftet og sparret med os om ILC-konceptet 
siden foråret 2021. 

Vi har siden efteråret 2021 arbejdet på højtryk med at forberede opsætning af ILC-foreningen, og 
forventer at være klar i løbet af foråret 2022 til en stiftende generalforsamling. 

Her følger en opdatering på vores aktiviteter. 

Interessegrupper 
Vi har fokus på at få ILC-foreningen stiftet og en bestyrelse på plads så hurtigt som muligt.  Vi skal 
finde økonomisk støtte til at udføre minimums aktiviteter, der blandt andet indbefatter formidling af 
ILC-historien til ILC-medlemmer og interesserede. Vi tænker specifikt på nyhedsformidling gennem 
et ILC-website, information på socialmedia og til relevante interesseorganisationer, som ILC mener 
kan være interesserede i vores arbejde. 

Handicaporganisationer, specialskoler samt bo & levefællesskaber 
Vi har været i tæt dialog med repræsentanter fra Sammenslutningen af Unge Med Handicaps 
(SUMH), Muskelsvindfonden, LEV, Viden om Handicap, Ligeværd, Folkebevægelsen 
”enmillionstemmer”, Hjortshøj, Hertha og Marjatta, og vi fornemmer klart, at der er opbakning og 
stor interesse for udmøntningen af ILC- konceptet. 

Boligerne 
Vi har initieret kontakt til en række aktører, der potentielt kan blive involveret i at tegne, opføre og 
administrere den eller de første ILC-byggerier(boligerne). ILC- konceptet er blevet særdeles godt 
modtaget, og vi fornemmer en stor interesse. Der forligger muligheder øst og vest for Storebælt.  

Akvaponi (produktion af grøntsager m.v. uden brug af jord) 
Vi har primo 2022 etableret et samarbejde mellem Østagergård, Egmont Højskolen, Akvaponisk 
Have og DTU og samlet søgt EU fondsmidler til at få igangsat flere akvaponi forsøgsprojekter, der 
skal give ILC foreningen (når denne er etableret) den nødvendige viden om akvaponi som 
fødevareproduktion, arbejdspladser og social integration i et ILC, og ikke mindst med fokus på, at 
borgere med handicaps kan deltage aktivt i akvaponiproduktion i et ILC. 
 
COROLAB/Roskilde, der er facilitator for fondsstøtte via EU midler under Innovationsdistrikt 
Sjælland, har modtaget og godkendt vores ansøgning der indebærer, at: 

DTU Aqua modtager noget af fondsstøtten til at drive de videnskabelige undersøgelser, herunder 
koordination, implementering, drift m.v. på DTU Aqua i Lyngby. 

Resten af fondsstøtten går til forskning i to praktiske forsøgsprojekter med fokus på integration og 
drift af og med handicappede borgere, samt skalering til stor drift. Forsøgsstationerne bliver placeret 
på Østagergård og Egmonthøjskolen, og de modtager set up og support fra firmaet Akvaponisk Have.  
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Første fase afsluttes ultimo 2022, hvor DTU skal evaluere projekterne og vi forventer at det 
efterlader os med en ramme for, hvordan funktionsdygtige og profitable akvaponiske anlæg kan 
blive en integreret del af et kommende ILC. 

 

Social økonomisk virksomhed 
De dele af ILC-konceptet, der ikke vedrører boligerne og de aktive fællesskaber og det sociale liv der 
foregår i og ved boligerne, vil blive udskilt i en såkaldt Social økonomisk virksomhed. Det drejer sig 
om energiforsyningen, transport, fødevareproduktion (akvaponi, husdyrhold) m.v. Vi arbejder på at 
etablere et samarbejde med en professionel aktør, der har solid erfaring med stiftelse og drift af 
Social økonomiske virksomheder, og som kan understøtte og bidrage til at ILC etablerer den ”helt 
rigtige” type af Social økonomisk virksomhed.  

Det er vores forventning, at vi kan få etableret et formelt samarbejde med en aktør inden udgangen 
af 1.kvartal 2022. 

ENERGI 
Vores ambitioner om ENERGI levering og forbrug er tårnhøje. Vi ønsker ganske enkelt at alt ENERGI, 
skal skabes, leveres og forbruges på en måde, der flugter med regeringens 2030 plan for grøn 
omstilling. Vi har etableret kontakter til relevante aktører, der arbejder med de mest ambitiøse mål 
for den grønne omstilling. 

  

ILC- foreningen og ILC-skitseprojekt 
Udover ovennævnte, er det vigtigste mål for 1. halvår 2022 etablering af ILC- foreningen, hvis første 
opgave bliver at foranledige, at der kan søges midler til udmøntningen af et (komplet) ILC- 
skitseprojekt. 

Vi hører gerne tilbagemeldinger 😊 

 
Bedste hilsner 

Peter Højgaard-Olsen og Anders Hørlück 

pholsen2@gmail.com og a.horluck@gmail.com  
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