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Kort rapport om forløbet: Grundet COVID-19 blev intet som planlagt, da vi i sin tid 
lavede ansøgningen til Pulje C for 2020, men vi fik løst 

opgaverne så godt, vi kunne, og vi fandt alternative måder at 
afholde vores arrangementer på. Fire arrangementer blev 

efter aftale med Europa-Nævnet slået sammen til to større 
konferencer, der senerehen blev slået sammen til et større 

online arrangement også efter aftale med Europa-Nævnet. 

Alle vores arrangementer havde været planlagt som fysiske 
arrangementer, men blev med tiden omlagt til digitale 

arrangementer. Dette kostede os virkelig mange ekstra 
arbejdstimer, da de fleste arrangementer i så fald måtte 

planlægges to gange, og to af dem også tre gange. Det, vi 
sparede i arrangementomkostninger ved at afholde online 

arrangementer, kostede os til gengæld i ekstra arbejdstimer. 
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Udfyld  

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

1 lokalt arrangement i København på Grundlovsdag med 

500+ deltagere. Otte lokale/regionale arrangementer fordelt 
rundt i landet med fokus især på små byer og lokale 

arrangementer. Forventet antal deltagere pr. møde er 60 
deltagere (480 i alt). To af de lokale/regionale møder vil 

foregå i forbindelse med Naturmødet i Hirtshals og 
Ungdommens Folkemøde. I alt vil disse arrangementer 

samlet set have ca. 1000 deltagere. Alle arrangementer blev 

omdannet til digitale arrangementer, der kunne streames fra 
Folkebevægelsen mod EU's Facebookside. Fire arrangementer 

blev efter aftale med Europa-Nævnet slået sammen til to 
større konferencer, der senerehen blev slået sammen til et 

større online arrangement også efter aftale med Europa-
Nævnet. Dette også grundet COVID-19. I alt har de online 

arrangementer tilsammen haft 24.000 visninger, så vi nåede 
ud til mange flere, end vi ville have nået med de fysiske 

arrangementer. Til gengæld gik muligheden for en grundig og 

ordentlig debat mellem seere og deltagere mere eller mindre 
tabt i digitaliseringen, da vi må erfare, at det ikke har været 

muligt at skabe samme rum for debat digitalt som ude i den 
virkelige verden. Der blev afholdt i alt fem arrangementer, 

hvoraf et af arrangementerne var en sammenlægning af fire 
arrangementer, der skulle have udgjort to konferencer. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 
og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Aktiviteten har bidraget til udvikling af debat og oplysning om 

det europæiske fællesskab igennem præsentation, oplæg og 
den diskussion som det digitale gav mulighed for af relevante 

og aktuelle emner om EU. Vi nåede ud til mange mennesker, 
og vi har oplevet tiltagende interesse for Folkebevægelsen 

mod EU i forbindelse med de digitale arrangementer. 

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Se feltet om oplægsholdere/debattører. 

 

 

 

 

 

 



   

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? Fem 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Henrik Overgaard (MEP, The Brexit Party), Rina Ronja Kari (tidl. 

MEP, Folkebevægelsen mod EU), Marianne Vind (MEP, 

Socialdemokratiet), Pernille Weiss (MEP, Konservative), Johan 
Moesgaard Andersen (EU-chef, Dansk Metal), Nikolai Aamand 

(Folkebevægelsen mod EU), Lave K. Broch (Folkebevægelsen 
mod EU), Susanna Dyre-Greensite (Formand, Folkebevægelsen 

mod EU), Thorkil Sohn (Folkebevægelsen mod EU), Ole Nors 
Nielsen (næstformand, Folkebevægelsen mod EU, 3F), Aage 

Staun (næstformand, Folkebevægelsen mod EU), Ditte Marie 
Gyldenberg Ovesen (Landssekretær, Folkebevægelsen mod EU), 

Bjørn Elmkvist (Advokat og tidl. medl. af Folketinget), Jan Vogel 

(medlem, Folkebevægelsen mod EU). 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

I alt har de online oplæg haft 24.000 visninger. 

Deltagergebyr?  Alle arrangementer var offentlige og gratis for alle. 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Alle arrangementer blev opreklameret på Facebook som 

annoncer, og dertil blev alle arrangementer også ligeledes 
opreklameret på Folkebevægelsen mod EU's hjemmeside. 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Alle arrangementer var oprindeligt planlagt til afholdelse rundt 

omkring i landet, men grundet COVID-19 blev alle 
arrangementer flyttet online og live-streamet fra 

Folkebevægelsen mod EU's Facebookside. 
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