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Bevilget tilsku : 40.000 
Projektets titel: Bølgerne fra Brexit - En højdramatisk roadmovie fra Vestkysten 

Start ato: 01.02.20 
Slut ato: 31.07.20 
Kort rapport om forløbet: Vi har lavet et tv-program om de konsekvenser, Brexit kan have 

for erhvervet på den jyske vestkyst. Grundet Covid-19 har vi 
måtte udskyde projektet, så det i stedet for at blive produceret i 
foråret 20 er blevet produceret i sommeren 20. Covid-19-
situationen har også betydet, at vi har måtte sadle om i forhold til 
medvirkende, der stod anført i ansøgningen. D. 29., 30. juni + 1. 
juli har vi produceret programmet. I uge 30 og 31 har vi 
forredigeret samt redigeret programmet med aflevering d. 31. 
juli. Programmet sendes på TV2 Nord og TV Midt/Vest d. 2. 
september 20, kl. 19:50. 

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyl elsen. 

Vores mål var at lave et debatskabende program om hvorvidt 
Brexit skader dansk erhvervsliv eller om dansk erhvervsliv klarer 
frisag. Fra Skagen til Hvide Sande gjorde vi stop ved hhv. 
fiskeindustrien, formanden for Landbo Nord, en producent af 
loftstrapper, Thise Mejeri samt Hvide Sande Ship Yard. Erhverv, 
der alle har en aktie i det britiske marked. Gennem interviews 
med ledende medarbejdere, fik vi en vurdering og en række 
holdninger af og om Brexit. Vores tv-program opfylder således 
vores mål - og vi giver seeren en mulighed for selv at vurdere, 
om Brexit er en god eller mindre god ting for EU-samarbejdet. 

Hvorle es har aktiviteten 
bi raget til u vikling af 
 ebat og oplysning om  et 
europæiske fællesskab (EU)? 

De medvirkende i vores tv-program har alle klare holdninger til 
Brexit-situationen. Gennem konkrete eksempler fortæller de hver 
især om deres tanker og vurdering af situationen. Alt fra den 
optimistiske vinkel til ren gravkammerstemning. På denne måde 
får seeren selv mulighed for at vurdere, om Brexit er en god eller 
en mindre god ting for fælleskabet i EU. 

Samarbej e me  an re 
organisationer? hvis ja, 
oplys venligst hvilke. 

TV2 Nord samt TV Midt/Vest 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? Udfyld antal arrangementer 
Oplægshol ere/ ebattører 
mv 

Udfyld oplægsholdere 

Deltagerantal (evt. skønnet) Udfyld deltagerantal 

Deltagergebyr? Udfyld deltagergebyr 
Hvorle es blev 
arrangementet annonceret 

Udfyld annoncering 



Hvor blev arrangementet Udfyld sted for arrangement 
afhol t? 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 1 program a 32 min 
Deltagere Johannes Palsson, CEO Scandic Pelatic - Niels Vestergaard Salling, Formand, LandboNord - Lars Torrild, COO, Dolle A/S, Poul Pedersen, adm. Direktør, Thise Mejeri - Michael Grantland, Indehaver, Komman 
Hvor er programmerne 
sen t? Hvilken kanal og på 
hvilket ti spunkt? 

2. september på TV MidtVest og TV2 Nord 

TV/Ra io-programmer: Er 
programmerne tilgængelige 
på internettet? Hvis ja, på 
hvilken a resse? 

Programmet sendes d. 2. september (efter at denne rapport er indsendt) Her er i første omgang et link til programmet via Vimeo: https://vimeo.com/443522301/004b566ad7 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvor an er ken skabet til 
hjemmesi en, app'en blevet 
u bre t. 

Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden 

Hjemmesi er m.v. Angiv 
venligst web-a resse. 

Udfyld web-adresse 

Hjemmesi e: Hvor mange 
besøgen e har si en pr. 
måne , og hvor mange af  e 
besøgen e er unikke 
brugere? 

Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende 

C4: Publikationer/bøger mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal publikationer/bøger 
mv.? 

Udfyld antal publikationer/bøger 

Oplag? Udfyld oplag 
Distribution? Udfyld distribution 

C5: Andet 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Angiv aktivitet Angiv aktivitet 
Beskrivelse Beskriv aktiviteten 





Johannes Palsson, CEO Scandic Pelatic - Niels Vestergaard Salling, Formand, LandboNord - Lars Torrild, COO, Dolle A/S, Poul Pedersen, adm. Direktør, Thise Mejeri - Michael Grantland, Indehaver, Komman 

Programmet sendes d. 2. september (efter at denne rapport er indsendt) Her er i første omgang et link til programmet via Vimeo: https://vimeo.com/443522301/004b566ad7 

https://vimeo.com/443522301/004b566ad7




Johannes Palsson, CEO Scandic Pelatic - Niels Vestergaard Salling, Formand, LandboNord - Lars Torrild, COO, Dolle A/S, Poul Pedersen, adm. Direktør, Thise Mejeri - Michael Grantland, Indehaver, Kommandobroen, Carl Erik Christensen, direktør, Hvide Sande Ship Yard 

https://vimeo.com/443522301/004b566ad7 

https://vimeo.com/443522301/004b566ad7




dobroen, Carl Erik Christensen, direktør, Hvide Sande Ship Yard 


