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Kort rapport om forløbet: Efter at have været nødsaget til at udskyde datoen et par 

gange valgte vi at afholde arrangementet 5. november som 

online debat-møde i vores webvcast-studie live-streamet til 

deltagerne. Vi kunne se, at de fleste af vores gæster 

(oplægsholdere, paneldeltagere og tilskuere) ville skulle 

være med fra Bruxelles. Vi kunne altså få flest med ved at 

lave det digitalt. 

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

1) Politiske paneldebatter: Vi lavede én paneldebat med 

skiftende deltagere bestående af Bjarke Møller (fhv. direktør, 

Tænketanken Europa); Stina Soewarta, DG Energi, Anders 

Ladefoged, Dansk Industri og Julie Rosenskilde Nyt Europa. 

2) Eksportoplæg: Vi havde to oplæg. Det første fra Jeppe 

Tranholm-Mikkelsen om nedlukning i Europa ifm. corona-

krisen og genopretningsplanens tilbliven. Og det andet fra 

Jonas Bering Liisberg om genopretningsplanen og den grønne 

og den digitale omstilling i EU. De par også præg af 

interviews, da moderator løbende kunne stille spørgsmål. 

3) Inddragelses-sessioner: Der blev løbende stillet spørgsmål 

fra serene 

 

Hvorledes har aktiviteten 
bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 
europæiske fællesskab (EU)? 

Oplæg og debatter bidragede til større viden om og forståelse 

af, hvilken rolle EU har spillet og fremover vil spille i 

sundhedskriser. Derudover berørte vi også netop den grønne 

og den digitale omstilling, og hvordan EU arbejder med det 

for medlemslanende, samtidigt med at genopretningsplanen 

bidrager til et stærkt og modstandsdygtigt Europa 

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Nej 

 

 

 

 



   

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Antal arrangementer? 1 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Jeppe Tranholm-Mikkelsen, generalsekretær, Det 

Europæiske Råd. Jonas Bering Liisberg, ambassadør, 

Danmarks faste repræsentant ved EU i Bruxelles. Stina 

Soewarta, 

Head of Unit and policy advisor, DG Energi, Bjarke Møller, 

fhv. direktør, Tænketanken Europa, Anders LAdefoged, 

europæisk chef, Dansk Industri, Julie Rosenkilde, 

sekretariatsleder, Nyt Europa, Mads Hvid, public affairs- 

konsulent, Forbrugerrådet Tænk og bestyrelsesmedlem Nyt 

Europa 

Deltagerantal (evt. skønnet) 65 

Deltagergebyr? 0 kr. 

Hvorledes blev 
arrangementet annonceret 

Altinget.dk, mm.dk, Altinget: EU, LinkedIn, Twitter og i 
Mandag Morgens gratis nyhedsbrev 

Hvor blev arrangementet 
afholdt? 

Mandag Morgens webcast-studie 
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