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Er aktivitetsmålene for
projektet opnået? Anfør mål
og beskriv opfyl elsen.
Hvorle es har aktiviteten
bi raget til u vikling af
ebat og oplysning om et
europæiske fællesskab (EU)?

Beskriv i hvilket omfang aktivitetsmålene for aktiviteten er opfyldt
(udvid boksen ved at trække ned i arkets venstre side)

Samarbej e me an re
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i
linjenummeret i arkets venstre side)

90.000 kr.
Som energiforbruger er du europæer
14-01-2019
31-12-2019
Vi har gennemført 5 arrangementer med bred offentlig deltagelse,
et arrangement i hver region. De oprindelige lokaliteter måtte
ændres undervejs, dels på grund af sygdom så et arrangement
måtte udskydes (Region Syddanmark), dels fordi der opstod en
mulighed om at deltage på Folkemødet Møn (Region Sjælland).
Der blev annonceret lokalt forud for hvert mødet, i lokalradio,
omtale i lokale aviser, begivenheder på Facebook, og som en del
af det officielle program for de to folkemøder.

Beskriv debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU)
(udvid boksen ved at trække ned i linjenummeret i arkets venstre
side)

C1: Arrangementer m.v.
Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?

Oplægshol ere/ ebattører
mv

Faktiske forløb
5 arrangementer: Bjerringbro 24 april, Fredericia 30 maj,
Bornholm 13-14-15-16 juni, Møn 24-25 august, Aalborg 27
november
Henning Bo Madsen, ommunity Power, EU støttet energiprojekt
der engagerer de private forbrugere. Regler og klimamål. Britta
Thomsen, tidligere MEP, stod bag udviklingen af Horizon 2020,
konsulent i EU-spørgsmål. Dina Myrup Raabjerg, kandidat til
Europa Parlamentet i 2019 for Det Konservative Folkeparti.
( hristel Schaldemose, MEP, forbrugerpolitik, konkurrencevilkår.
hristel blev syg og måtte aflyse i foråret, og kunne ikke deltage
på Møn på grund af travlhed i Parlamentet). Preben Birr
Pedersen, House of Energy, potentialet i energieffektivisering,
formidling via nyhedsbrev. Marianne Vind, nyvalgt MEP for
Socialdemokraterne, deltog i stedet for hristel på Møn.

Deltagerantal (evt. skønnet) 250-300 deltagere i direkte dialog, mange flere har fulgt med på
live-video fra arrangementerne, og stillet spørgsmål efterfølgende
i Facebook-grupperne.
Deltagergebyr?
0 kr.

Hvorle es blev
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
afhol t?

Lokalradio med betalte annoncer, lokale aviser, Facebook
begivenheder, via Europa-Nævnets egne kanaler, via House of
Energys nyhedsmail.
Bjerringbro Gymnasium, Fredericia Gymnasium, Folkemøde
Bornbolm, Folkemøde Møn, U N i Aalborg

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger
Antal programmer?
Deltagere
Hvor er programmerne
sen t? Hvilken kanal og på
hvilket ti spunkt?
TV/Ra io-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken a resse?

Faktiske forløb
Udfyld antal programmer
Udfyld deltagere i programmer
Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt

Udfyld link til programmer

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger
Hvor an er ken skabet til
hjemmesi en, app'en blevet
u bre t.
Hjemmesi er m.v. Angiv
venligst web-a resse.
Hjemmesi e: Hvor mange
besøgen e har si en pr.
måne , og hvor mange af e
besøgen e er unikke
brugere?

Faktiske forløb
Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden

Udfyld web-adresse
Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende

C4: Publikationer/bøger mv.
Ønskede oplysninger
Antal publikationer/bøger
mv.?
Oplag?
Distribution?

Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld distribution

C5: Andet
Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

