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Kort rapport om forløbet: Hele forløbet med optagelse af de 3 udsendelser er forløbet 

godt. Dog har der været bump på vejen, da flere af 

virksomhederne vi kontaktede ikke ville medvirke, da de mente 

at EU’ stoffet var for politisk. En anden udfordring var også at, 

at flere af virksomhederne ikke ville stille med en ældre 

medarbejder ”på gulvet”, men derimod en ledende 

medarbejder. Dog har det ikke gået ud over historierne og det 

journalistiske indhold, samt konceptet.  

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv opfyldelsen. 

Vi søgte oprindeligt til 6 programmer, men fik bevilling til 3 

programmer – de er alle produceret. 

De 3 programmer er programsat på hhv. dk4 og Kanal 

Hovedstaden fra uge 47 og genudsendes til ultimo december. 

De 3 tv-programmer er tilgængelige på webarkiverne: 

BIDEO.dk og KANAL-1.dk, og når de er sendt på DK4, vil de 

også være tilgængelig på dk4.dk.  

1 programteaser er produceret og anvendt til promovering på 

tv og de sociale medier. 

De 3 programmer er markedsført på hhv Twitter og Facebook 

Endvidere er der lavet en nyhed på bideo.dk, som endvidere er 

spredt på SoMe 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Alle tre programmer har bidraget til viden omkring 50 året for 

fællesskabet i både turist-, bygge- og teknologi/It-branchen, 

ved at besøge virksomheder der har rødder mere end 50 år 

tilbage i tiden og på den måde fortælle om deres oplevelser 

omkring udviklingen indenfor deres område. Nogle af de ting 

der bliver berørt i udsendelserne er bl.a. CE-mærkningen, 

forsyningssikkerhed, ligheder og forskellighed i EU´s 

befolkning, miljø, den frie bevægelighed og fremtiden for 

fællesskabet. MEP´er kommer også til orde og fortæller om 

udviklingen indenfor de tre emner og hvordan de ser fremtiden.  

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Vi har samarbejdet med DK4 om visninger af udsendelserne på 

deres landsdækkende tv-kanal. Vi har samarbejdet med BIDEO 

om markedsføring på de sociale medier; først og fremmest 

Twitter og Facebook. Endvidere har de publiseret en nyhed om 

vores mini-serie. 



  
 

C1: Arrangementer m.v. 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? Udfyld antal arrangementer 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Udfyld oplægsholdere 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

Udfyld deltagerantal 

Deltagergebyr?  Udfyld deltagergebyr 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Udfyld annoncering 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Udfyld sted for arrangement 

 

 

C2: Radio/TV/Web   
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 3 

Deltagere Christel Schaldemose (S), Morten Løkkegaard (V), Morten 

Helveg Petersen (RV), Allan Føns (vært), Anette Vincentz 

Petersen (Kontorleder i Novasol) og Per Brogaard (Kommerciel 

direktør f. Novasol), Jesper Boysen  (direktør f. Power) og 

Simon Frølich (salgsleder f. Power), Kenneth Ejsenhardt (El-

installatør), Henrik Niemann (El-installatør). 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt? 

Alle programmer vises på henholdsvis Kanal Hovedstaden og 

DK4. De vises på forskellige tidspunkter af døgnet og alle 

ugens dage - således at vi rammer så mange seere som 

muligt. Programmerne vises fra uge 46 til og med december 

måned 2022. Programmerne vises i alt ca. 42 gange. 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på internettet? 

Hvis ja, på hvilken 

adresse? 

https://www.bideo.dk/bideo/halvtreds-aaret-for-faellesskabet-

byggebranchen/ 

https://www.bideo.dk/bideo/halvtreds-aaret-for-faellesskabet-

teknologi-og-it/ 

https://www.bideo.dk/bideo/halvtreds-aaret-for-faellesskabet-

turisme/ 

https://kanal-1.dk/video/50-aaret-for-faellesskabet-

byggebranchen/ 

https://kanal-1.dk/video/50-aar-for-faellesskabet-teknologi-

og-it/ 

https://kanal-1.dk/video/50-aar-for-faellesskabet-turisme/ 

Nyhed på Bideo: http://www.bideo.dk/artikel/ef-og-eus-

paavirkning-af-dansk-erhverv-i-50-aar/ 

 

 

C3: Web mv.   
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden 



Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

Udfyld web-adresse 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere?  

Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende 

 


