
BERETNING KOMITEUDVALGET 1 

I udvalget fandt vi det meget naturligt, at det var komiteudvalget, der skulle arbejde videre, med det af lands-2 
mødet 2019 vedtagne forslag:  3 

I det kommende år opfordres landsledelsen til at overveje Folkebevægelsen mod EU ́s struktur, herunder samspillet 4 
mellem Folkebevægelsen mod EU ́s lokale og regionale arbejde. Dette sker med henblik på at fremsætte forslag til 5 
landsmødet i 2020. 6 

For at kunne stille et nyt forslag til ændring i struktur, mente vi det ville være bedst at spørge dem som det 7 
omhandlede, derfor stillede vi en række spørgsmål til komiteerne, om deres syn på den nuværende struktur, 8 
og om de ønskede at der bliver lavet ændringer og i så fald hvilken. 9 

Desværre kom vores spørgsmål ud til komiteerne samtidig med at landet blev lukket ned og de fysiske møder 10 
ophørte, derfor var det også begrænset med antallet af besvarelser som kom retur til udvalget, trods en ud-11 
sættelse af datoen for indsendelse af besvarelser.  12 

Men hvis vi skal betragte de indsende besvarelser som vi har modtaget, som repræsentative. Må vi konstanter, 13 
at komiteer ikke ønsker, store gennemgribende ændringer i deres struktur. Derfor er udvalget indstilling, at vi 14 
fra centralt hold ikke skal lave nogle ændringer vedrørende den lokale eller regionale struktur.  15 

De ændringer der er sket ude i landet, er sket i et samspil mellem de lokale komiteer, vi mener at det forsat er 16 
bedst, at forandringer sker med en lokal forankring.  17 

I udvalget er vi i stedet begyndt at kigge på om der er andet, end en ændret struktur, som kan hjælpe vores 18 
komiteer. Vi har blandt andet kigget på rapporten fra ”hvor skal vi hen” gruppen.  19 

I komiteudvalget ser vi frem til en igangsættelse af underskriftindsamlingen. Det vi ved er at konkrete aktivite-20 
ter så som valgkampe m.m.  gør at medlemmer lokalt får lyst til at være aktive. Derfor er vores håb i udvalget, 21 
også at indsamlingen/genrejsningen af Folkebevægelsen kan være med til at skabe mere liv i komiteerne.  22 
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