
   

 

Rapportskema 
Tilskudsmodtager:  Folkeuniversitetet i Aarhus 

Journalnr.: EUFC.2021-0091 

Bevilget tilskud: 35.077 kr. 

Projektets titel: EUbanko 

Startdato: 01-01-2022 

Slutdato: 31-03-2022 

Kort rapport om forløbet: Planlægningen var mere krævende end opridenligt forudset, 

da der var en del udvikling ift. at få det til at hænge sammen 

med banko og foredrag. Men det endte med at fungere ret 

godt, da vi adskilte selve oplægget og bankodelen. Banko var 

i stedet baseret på oplæsning af nogle EU-tekster af 

moderatoren, Mette Frobenius. Der var fint fremmøde, men vi 

justerede antallet lidt ned, da det viste sig at være svært at 

styre slagets gang med over 55 deltagere pr. arrangement. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Vi har nået målene ift. antal arrangementer (3), antal 

forskere (3) og moderator (1). Vi har ikke nået målet ift. 

antal deltagere. Målet var 270 deltagere, men desværre viste 

det sig svært at håndtere det antal i praksis. Så vi endte på 

130 deltagere i alt.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Det var helt klart en ny måde at lave EU-formidling på. Det 

fungerede godt, at blande oplæg med hardcore viden med et 

underholdningselement som banko - hvor der stadig var 

fokus på EU, da det var baseret på oplæsning af EU-

relaterede tekster. Og så er det jo ikke hver dag man kan 

kalde banko på ordet: 'Plenarsamlingerne'. Deltagerne vandt 

desuden EU-relevante præmier såsom bøger, EU-sokker, EU-

kopper mv. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Vi samarbejde med Dokk1 om brug af deres lokaler. 

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 3 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Mette Frobenius (moderator), Astrid Elkjær Sørensen (EU og 

ligestilling), Jens Ladefoged Mortensen (EU og klima), Birgitte 

Kofod Olsen (EU og techgiganterne) 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

130 

Deltagergebyr?  0 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Annonceret i Århundredets Festivals trykte program i oplag 

på 90.000 eksemplarer, i nyhedsbreve til 70.000+ 

modtagere, på Århundredets Festivals hjemmeside. 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Store Sal, Dokk1, Aarhus 
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