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ORGANISATORISK BERETNING 2020-21 1 

2020 og 2021 har uden tvivl været nogle udfordrende år for Folkebevægelsen mod EU, både for bevægelsens 2 
medlemmer og aktiviteter, men ikke mindst også for de ansatte på landssekretariatet. Både COVID-19, flytning 3 
af sekretariatet og rigtig mange arbejdsopgaver til meget få ansatte har givet mange udfordringer. 4 

Meget positivt har der da også været, og Folkebevægelsen mod EU har blandt andet fået en større økonomisk 5 
treårig bevilling fra Europa-Nævnet, der har givet en ekstra fuldtidsansat, og trods nedlukningerne har komité-6 
erne været flittige med husstandsomdeling samtidig med, at der også er kommet flere nye medlemmer. 7 

SEKRETARIATET 8 

Sekretariatet har på nuværende tidspunkt tre fastansatte: Kirsten, Ditte Marie og Susanna. 9 

Kirsten Bilfeldt har været ansat som bogholder siden januar 2020. Hendes primære ansvar og arbejdsopgaver 10 
er bogholderi og regnskab. 11 

Ditte Marie Gyldenberg Ovesen har været ansat siden september 2018, først som politisk rådgiver for Rina 12 
Ronja Kari og efter EP-valget som sekretariatsleder. Hendes primære ansvar og arbejdsopgaver er det organi-13 
satoriske, herunder den generelle sekretariatsdrift, medlemskontakt, udsendelse af medlemspost, vedligehol-14 
delse/opdatering af hjemmesiden, Folkebevægelsen mod EU’s Facebookside og koordinering af frivillige. 15 

Susanna Dyre-Greensite har været ansat siden marts 2021 som projektleder for Folkebevægelsen mod EU’s 16 
Pulje A-projekter. Hendes primære ansvar og arbejdsopgaver er bevillingerne fra Europa-Nævnet. 17 

I efteråret 2020 var Mads Lieberkind, tidligere politisk rådgiver for Rina Ronja Kari, ansat i to måneder for at af-18 
laste sekretariatet, da der både skulle arrangeres landsmøde, der (grundet COVID-19) i stedet for blev til en on-19 
line landskonference, da Ditte Marie med hjælp fra Kjeld Richter-Mikkelsen i samme periode arbejdede på en 20 
stor og tidskrævende ansøgning til Europa-Nævnets Pulje A. 21 

NYE LOKALER OG RENOVERING 22 
I efteråret 2019 flyttede Landssekretariatet fra Tordenskjoldsgade i Indre By til Lyngbyvej 42 på Østerbro, hvor 23 
vi nu deler lokaler med Retsforbundet. Det var et langt og sejt træk, og der var meget, der skulle gøres. 24 

Netop som Ditte Marie og Kirsten var kommet på plads på Lyngbyvej, skulle døre og vinduer i stueetagen skif-25 
tes, og der måtte rykkes rundt igen. Udskiftning af døre og vinduer var dog nødvendigt. I foråret 2021 blev før-26 
stesalen på sekretariatet renoveret. 27 

I forbindelse med flytningen skal der lyde en særlig tak til en håndfuld af bevægelsens frivillige, herunder Birte 28 
Uhre, Søren Larsen, Eva Hallum, Hanne Micheelsen og Lars Østergaard. 29 

SEKRETARIATET UNDER NEDLUKNINGEN 30 
Under nedlukningerne i foråret og efteråret 2020 arbejdede Ditte Marie og Kirsten primært hjemmefra. Sekre-31 
tariatstelefonen var åben som normalt, og der kom mange opkald fra især medlemmer om både stort og småt. 32 
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Nedlukningerne gav en meget velkommen anledning til at få styr på både større arbejdsopgaver og andre små-33 
ting, der længe har ventet på at blive løst. Blandt andet en grundig oprydning og opdatering af både hjemmesi-34 
den og webshoppen. 35 

TRAVLT PÅ SEKRETARIATET 36 
Sekretariatet har travlt, og de ansatte har ofte overarbejde, hvor det efterfølgende kan være svært at finde tid 37 
til afspadsering. Dette skyldes rigtig mange arbejdsopgaver, en aktiv organisation og mange arrangementer. 38 
De ansatte arbejder ofte både aften og weekend. 39 

Sekretariatet og telefonen holder åbent for besøg og opkald tirsdag, onsdag og torsdag, mens mandag og fre-40 
dag er afsat til, at de ansatte kan arbejde uforstyrret og eventuelt afspadsere som kompensation for overarbej-41 
de. 42 

Det er til tider uklart, hvilke opgaver der burde løses af forretningsudvalget og landsledelsen, og disse opgaver 43 
lander derfor ofte på sekretariatet, der i forvejen har meget travlt. Der er således havnet flere opgaver på sekre-44 
tariatet, end de ansatte har kunnet løse indenfor almindelig arbejdstid, og behovet for et arbejdende forret-45 
ningsudvalg og en arbejdende landsledelse er derfor blevet meget tydeligere. 46 

FRIVILLIGE PÅ SEKRETARIATET 47 
Birte Uhre og Eva Hallum kommer fast på sekretariatet som frivillige hver tirsdag, hvor de blandt andet hjælper 48 
med telefonpasning og andre praktiske opgaver. Søren Larsen er også frivillig på sekretariatet og kommer ofte 49 
ugentligt og hjælper med stort og småt. Kæmpestor tak til Birte, Eva og Søren for deres uundværlige indsats. 50 

EN SÆRLIG TAK 51 
En særlig tak for uundværlig hjælp til bevægelsens organisatoriske arbejde skal lyde til Thorkil Sohn og Kjeld 52 
Richter-Mikkelsen, der begge har lagt rigtig mange timer og kræfter i at afhjælpe det organisatoriske arbejds-53 
pres på sekretariatet. Uden Kjeld og Thorkil ville dette have været uoverskueligt for de ansatte. 54 

BEVILLING FRA EUROPA-NÆVNETS PULJE A 55 
Den store og meget omfattende ansøgning til Europa-Nævnets Pulje A har sikret Folkebevægelsen mod EU en 56 
større økonomisk treårig bevilling til EU-oplysningsprojekter. Det er i denne forbindelse, at Susanna Dyre-57 
Greensite er blevet ansat som projektleder, og hun er dermed ansvarlig for de bevilligede projekter. 58 

Projekterne er bevilliget for 2021, 2022 og 2023 men med krav om en væsentlig egenfinansiering. Denne egen-59 
finansiering har kun været mulig, fordi bevægelsen får et årligt økonomisk bidrag fra Enhedslisten på 470.000 60 
kroner. Da pengene fra Enhedslisten er øremærket Ditte Maries løn, er hun derfor også nødt til at lægge timer 61 
i forbindelse med Pulje A-bevillingerne. 62 

Det lægger et øget pres på sekretariatet, at organisationen er økonomisk meget afhængig af støtte fra Europa-63 
Nævnet, men denne støtte danner også fundament under rigtig mange af bevægelsens aktiviteter i 2021, 2022 64 
og 2023. 65 
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I forbindelse med Pulje A-bevillingen har det været nødvendigt at prioritere at ansætte Susanna, da både Ditte 66 
Marie og Kirsten allerede havde mere end rigeligt at se til i forvejen, og da arbejdsopgaverne i forbindelse med 67 
bevillingen er så omfattende, at de ikke kunne bæres udelukkende af frivillige kræfter. 68 

NYT MEDLEMSSYSTEM 69 
Folkebevægelsen mod EU har fået nyt medlemssystem, da det gamle var håbløst forældet. Der har desværre 70 
været en masse udfordringer i forbindelse med implementeringen af det nye system, som ikke mindst har ud-71 
fordret vores bogholder, Kirsten, og det endte med, at vi måtte overgå til et helt andet system. 72 

Nu er det nyeste system (ForeningLet) oppe at køre, og dette er både meget brugervenligt, nemt og med langt 73 
flere muligheder. Dette betyder blandt andet, at alle komitékontakterne nu selv kan logge ind og se opdaterede 74 
medlemslister, hvilket sparer sekretariatet for rigtig meget tid. 75 

ORGANISATIONEN  76 

2020 har været et år, hvor muligheden for at afholde fysiske møder har været yderst begrænset. Mest markant 77 
måtte landsledelsen aflyse efterårets landsmøde, der i første omgang blev udskudt til april 2021 og senere til 78 
oktober 2021. 79 

DIGITALE AKTIVITETER 80 
Vores forsøg på at lade landsmødet i oktober 2020 afløses af to mindre regionale medlemskonferencer, måtte 81 
ligeledes aflyses i fysisk form. Disse blev så gennemført som ét samlet digitalt arrangement, hvor blandt andet 82 
BREXIT blev behandlet. Et arrangement som ikke mindst Mads havde arbejdet hårdt med. 83 

I det hele taget skulle Folkebevægelsen mod EU, som store dele af det øvrige samfund, lære at begå sig på de 84 
digitale mødeplatforme. Det gjaldt for både forretningsudvalget, landsledelsen og komitéerne. Vi har begået 85 
fejl, vi har lært af det, og vi har også set mulighederne. 86 

Sidenhen har der været afholdt flere digitale arrangementer, der er blevet live-streamet på Folkebevægelsen 87 
mod EU’s Facebookside. De digitale arrangementer kan ikke erstatte de fysiske arrangementer, men det er et 88 
godt supplement, hvor vi samtidig kan nå ud til flere mennesker, som vi ellers ikke var nået ud til.  89 

MEDLEMSAKTIVITETER 90 
På trods af nedlukningerne og de mange restriktioner har mange komitéer og medlemmer alligevel formået at 91 
være aktive så vidt, det har kunnet lade sig gøre. Der har været stor efterspørgsel på uddelingsmaterialer, og 92 
der er blevet husstandsomdelt rigtig meget flere steder i landet. Både uddelingsaviser og flyers er af flere gange 93 
blevet omdelt. 94 

Fra sekretariatets side har vi ikke villet opfordre til uddeling, da både risici og restriktioner har været mange, 95 
men der er blevet støttet op om de komitéer og medlemmer, der selv har ønsket at være aktive med husstands-96 
omdeling. 97 

Komitéer og medlemmers ihærdige indsats med husstandsomdeling har været meget positiv og vist, at vi selv 98 
i svære tider er en organisation i bevægelse. De mange uddelte materialer har også givet nye medlemmer. 99 
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MERE BEVÆGELSE I FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU 100 
Selvom at Folkebevægelsen mod EU på mange måder står i en udfordrende og svær situation efter tabet af 101 
mandatet i EU-Parlamentet, er der dog også positive aspekter af situationen; siden EP-valget i 2019 har vi i 102 
langt højere grad haft fokus på bevægelsen som helhed og på medlemmerne. 103 

Flere medlemmer har givet udtryk for, hvor vigtigt det netop er med fokus på bevægelsen som helhed, og at 104 
dette de senere år gradvist er blevet mindre og mindre i takt med, at fokus på Bruxelles og EU-Parlamentet har 105 
fyldt mere og mere. 106 

Såfremt Folkebevægelsen mod EU igen lykkes med at få et mandat i EU-Parlamentet, er det vigtigt, at vi får 107 
skabt god balance og stærk sammenhængskraft mellem bevægelsen i Danmark og arbejdet i Bruxelles. 108 

KOMMUNIKATION 109 
Kommunikationen i bevægelsen har lidt under COVID-19 mange begrænsninger. I en organisations som vores 110 
hvor vi gerne ser bredde i enhedsarbejdet, har de mange digitale møder i landsledelsen haft sine udfordringer, 111 
og antallet at væsentlige politiske diskussioner, om hvordan vi gør os synlige og udvikler os til at få formidlet 112 
vores budskaber, har derfor været begrænsede. 113 

Kommunikationen til medlemmerne har foregået som den plejer med udgivelse af Folk i Bevægelse, der har 114 
fået nyt format, Faglig EU-debat, medlemsbreve og digitalt via e-mail. 115 

Kommunikationen udadtil foregår også som vanligt via hjemmesiden, sociale medier (især Facebook og Insta-116 
gram) samt uddeling af materialer og aviser. Som noget nyt har vi også udgivet en podcastserie på indtil videre 117 
syv afsnit og som tidligere nævnt har vi også gjort os erfaringer med digitale arrangementer. 118 

I forhold til udadvendt kommunikation har Ditte Marie særligt lagt mange kræfter i Folkebevægelsen mod EU’s 119 
Facebookside, hvor der er kommet en del flere følgere og hvervet nye medlemmer. 120 

MEDLEMSFREMGANG 121 
Medlemsmæssigt har året været gunstigt for Folkebevægelsen mod EU, og der er kommet mange nye med-122 
lemmer trods de mange udfordringer, COVID-19 har medført i forhold til bevægelsens synlighed. 123 

Især BREXIT, EU’s (elendige) håndtering af COVID-19, de mange husstandsomdelinger samt aktiviteter og syn-124 
lighed på sociale medier har været med til at tiltrække nye medlemmer til bevægelsen. Hvad der har givet flest 125 
medlemmer, er svært at sige, men tidspunkter for ovenstående begivenheder sammenlignet indmeldelser har 126 
i hvert fald gjort, at vi har kunnet set en tydelig sammenhæng mellem dette. 127 

Siden 1. januar 2020 har vi fået omkring 350 nye medlemmer, og det er ganske flot taget i betragtning af, at 128 
aktiviteterne i længere tid har været så få grundet COVID-19. 129 


