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Forløbet har gået ganske fint, alt fra research, opsætning af
studie, booking og produktion af programmer. Medvirkende og
seere har taget godt imod programmet, som har været sendt på
kanal midtvest (MUX1)
Er aktivitetsmålene for
Målene for at udbrede den brede debat i hele midtvest-området er
projektet opnået? Anfør mål blevet opfyldt.
og beskriv opfyldelsen.
Hvorledes har aktiviteten
Vores debatter har været brede med både tilhængere og
bidraget til udvikling af
modstandere af EU, hvilket har givet et godt indblik i det samlede
debat og oplysning om det
billede af, hvad EU er og gør. Dette gør at vi har haft en mulighed
europæiske fællesskab (EU)? for at ramme en breddere skare af seere, fordelt på køn, alder og
overbevisning i forhold til EU.
Samarbejde med andre
Ingen samarbejde med andre organisationer. Dog har vi haft
organisationer? hvis ja,
deltagere fra Folkebevægelsen mod EU, Europabevægelsen og DF
oplys venligst hvilke.
i Herning.

C1: Arrangementer m.v.

Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?
Oplægsholdere/debattører
mv
Deltagerantal (evt. skønnet)

Faktiske forløb
Udfyld antal arrangementer
Udfyld oplægsholdere

Deltagergebyr?
Hvorledes blev
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
afholdt?

Udfyld deltagergebyr
Udfyld annoncering

C2: Radio/TV/Web

Ønskede oplysninger
Antal programmer?
Deltagere

Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?
TV/Radio-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken adresse?

Udfyld deltagerantal

Udfyld sted for arrangement

Faktiske forløb
• Jakob Kjærsgaard, DF
• Steffen Nørregaard, EB
• Kaj Flemming Pedersen, EB
kanal midtvest, MUX1

vimeo.com
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C3: Web mv.

Ønskede oplysninger
Hvordan er kendskabet til
hjemmesiden, app'en blevet
udbredt.
Hjemmesider m.v. Angiv
venligst web-adresse.
Hjemmeside: Hvor mange
besøgende har siden pr.
måned, og hvor mange af de
besøgende 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?

C5: Andet

Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld distribution

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

