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Kort rapport om forløbet: 

Vi fik bevilget 4 TV programmer (efter kort bearbejdelse blev de til 4 

radioprogrammer) og dem gar vi produceret. Der var en deltager som 

ikke kunne medvirke i programmet nr. 2 (EU og retsprincippet) så vi fik 

tilladelser fra EU-Nævnet at lave programmet med en anden deltager, 

uden at påvirke den oprindeligt plan.  

  

Er aktivitetsmålene for projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv opfyldelsen. 

Ja, aktivitetsmålene er opnået. Vores 

hensigt var at interviewer aktører som 

stærkt bidrager til debat om EU i 

Østjylland. Vi ønske dermed at anvende 

nærhedsprincippet, hvor befolkningen blive 

bevidstgjort om, at EU i virkelighed er tæt 

på dem. Samt at der altid er nogen i 

området, som de kan henvender sig til. 

Debatten om EU er en debat om 

demokratiets tilstand i EU og om, hvad vi 

vil med det europæiske samarbejde. TV 

programmerne blev optaget i TV studie hos 

TV Huset i Åbyhøj/Aarhus. 

  

Hvorledes har aktiviteten bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det europæiske fællesskab 

(EU)? 

Ved at lave programmerne med aktuelle 

emner og ved at ét  medlem af EU 

parlamentet fra Østjylland/Midtjylland (2 

programmer), og 2 eksperter (1 om EU hær 

og andet om klima- og miljø). 

      

Samarbejde med andre organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Ja. ITVOJ har etableret samarbejde med 

Radiohuset Aarhus i Aarhus Kommune, 

hvor radio programmerne også blev 

udsendt. Desuden har vi lavet podcasts og 

lagt dem på Podcast side (Spotify og 

Transistor) fra Radiohuset Aarhus 

          

Arrangementstype Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Arrangementer m.v. Antal arrangementer?   



Oplægsholdere/debattører 

mv 

  

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

  

Deltagergebyr?    

Hvorledes blev 

arrangementet 

annonceret 

  

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

  

Radio/TV/Web         Antal programmer? 4 tv programmer/4 radio programmer.  

Deltagere Se vedlagt bilag "Deltagerliste" 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

Se vedlagt bilag "Udsendelsesplan" 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Ja. Programmerne er tilgænglige på 

internet som Video on Demand (VoD) på 

ITVOJ Vimeo - www.itvoj.dk (se vedlagt 

bilag "links til TV og Radio" ). 

Web mv.  Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Formidling foregik primært på ITVOJ 

Facebook Gruppe.  Men også gennem vores 

regional TV station (ITVOJ) og gennem 

Radiohusets radio stationer i Aarhus 

Kommune. 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

ITV Vimeo: 

https://vimeo.com/user3383356   og    

http://www.tvhusetaarhus.dk/itv-oj.html 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere?  

Ca. 720 per måned og 130  unikke brugere. 

Publikationer/bøger 

mv. 

Antal publikationer/bøger 

mv.?  

  

Oplag?   

Distribution?   

Andet Angiv aktivitet   

Beskrivelse   

 


