
   

 

Rapportskema 
Tilskudsmodtager:  Frederiksberg Lokal Tv 

Journalnr.: EUF100.2022-0045 

Bevilget tilskud: 100.000 

Projektets titel: "Forsvarsforbehold ja/nej?" 

Kort rapport om forløbet: Halvdagsarrangement blev afholdt 9.5.2022 på plænen  

Allegade 12, hvor der var opsat telt og borde til debatterne. 

Der var stor interesse fra de lokale politikere, hvor 7 partier 

stillede op til arrangementet. Der var livlig debat ved 

bordene. 

Fremmødet var ikke, trods stor annonce i lokalavisen, helt 

som forventet, men det lykkedes at 

fange forbipasserende til at indgå i vores vox-pop, drikke 

kaffe  

og deltage i debatterne. Der er optaget 5 debatter mellem 

 ja og nej siden. Alle TV optagelser er sendt henholdsvis 12 

og 19 maj og genudsendt 4 gange. 

Det lykkedes (trods den korte tidsfrist) at få et hold til 

Bruxelles, 

 hvor de interviewede 4 danske EU-parlamentariker. 

Parlamentarikerne  

udtrykte glæde ved at vi tog folkeafstemningen så alvorligt at 

vi sendte 

 et kamera-hold til EU-parlamentet. Desværre viste det sig 

ikke muligt at få interviews med udenlandske medlemmer (vi 

prøvede alle dage og 

 havde flere aftaler der ikke blev overholdt af dem der skulle 

interviewes. 

 I holdet deltog tidligere rådmand 

kommunalbestyrelsesmedlem  Thyge Enevoldsen på 

Frederiksberg som den eksterne politiske ekspert. 

Radioudsendelser: Der produceres som angivet i ansøgningen 

2 radioudsendelser,  

som sendtes på Frederiksberg Lokal Radio. De sendtes 

henholdsvis 

 torsdag d.12.5  kl. 16 og den 2. blev udsendt samme dag kl. 

17 

 (begge ca. 30 minutter) og genudsendes 2 gange yderligere. 

Alt i alt blev vores EU projekt i det store hele afholdt som 

planlagt, og økonomien blev holdt indenfor de godkendte 

rammer. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Frederiksberg Lokal Radio FM 97,7 Mhz 

 

Arrangementer 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 1 stk. 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Nikolai Bøgh (c) Sabrine Christensen (ø) Katrine Richter (volt)  

Balder Mørk Andersen (F) Sigrid Friis (B) Christian Vigelius 

(KU) Rene Steen (Frb.lokal Radio) 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

ca. 150 personer 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

½ dags arrangementet blev annonceret i.: 

FrederiksbergLiv – www.Frederiksbergnyt.dk  

FaceBook grupperne: 

”Vi der holder af Frederiksberg”  

”Vi der holder af Frederiksberg og bor der” 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Allegade 12, Frederiksberg plænen 

 

Radio/TV/Podcast/Video 
Ønskede oplysninger   

Antal programmer? 1 TV udsendelser på 30 minutter, samt en video på 

22 minutter fra ½ dags møde. Herudover 

Er der produceret 2 radioudsendelser á 30 

Minutter 

Deltagere i 

programmerne 

Nikolai Bøgh (c) Sabrine Christensen (ø) Katrine Richter (volt)  

Balder Mørk Andersen (F) Sigrid Friis (B) Christian Vigelius 

(KU) 

Christel Schaldemose (A) Peter Kofoed (DF) 

Kira Peter-Hansen (F) Nikolaj Villumsen (Ø) 

Marianne Vind (A) Rene Steen (Frb.lokal Radio) 

Thyge Enevoldsen (Frb.lokal Tv) 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal eller 

platform og på hvilket 

tidspunkt? 

Kanal Hovedstaden TV, Ugerne 19,20,21 hver To/fr/lø/ti/on. 

Radioudsendelser 12.5 og 19.5 begge dage kl. 12.00 og 

16.00. 

Alle udsendelser er lagt på www.frederiksberglokaltv.dk., 

Facebook ”Frederiksberglokaltv” samt på YouTube.com. 

Hvor mange har set eller 

lyttet til programmerne? 

Der findes ikke aktuelle data om seere på Lokal Tv eller radio. 

Tidligere analyser viser at Frederiksberg Lokal Tv har i snit 20 

– 25000 seere. PÅ Frederiksberg Lokal Tv´s Facebook side har 

der i perioden været ca. 7000 besøgende.  

Er programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

https://frederiksberglokaltv.dk/channel/eu-

forsvarsforbeholdet/  
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