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FORSLAG TIL DAGSORDEN 
LØRDAG 

11.00: Indskrivning 

12.00: Åbning af landsmødet 

13.00: Oplæg om lobbyisme i EU ved Kenneth Haar fra Corporate Europe Observatory  

13.30: Fremlæggelse af politisk beretning og organisatorisk beretning. Diskussion og afstemning. 

Aktivistkonkurrence  

Pause  

Internationale hilsner 

Indsamling af vælgererklæringer: Hvad er de bedste argumenter?  

Præsentation af ny underside på hjemmesiden 

Pause 

Indkomne forslag  

Uddeling af international træskopris 

19.00: Festmiddag 

20.00: Landsmødefest med musik ved Klondyke og international DJ-battle 

 

SØNDAG 

08.00: Morgenmad 

09.00: Morgensang 

 Uddeling af dansk træskopris 

Indkomne forslag. Fortsat diskussion og afstemning. 

Fremlæggelse af årsplan. Diskussion og afstemning.  

Valg af Landsledelse 

11.55: Frokost 

Internationale hilsner 

Regnskab, budget og valg af kritisk revisor 

Præsentation af landsledelsen 

13.45: Afslutning og tak for i år 

14-15: Møde i den nyvalgte Landsledelse 
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ÅRSPLAN 2022-2023 
Denne årsplan danner ramme for Folkebevægelsen mod EU’s politiske og organisatoriske arbejde fra lands-1 
mødet i 2022 til landsmødet i 2023. Den vedtages af landsmødet, og det er hele Folkebevægelsen mod EU’s 2 
ansvar at føre den ud i livet. Kun når alle – komitéer, de kollektive medlemmer, enkeltmedlemmer, ledelse og 3 
ansatte – giver deres bidrag til at føre den ud i livet, bliver vi i stand til at løfte de opgaver, vi står over for. 4 

Denne årsplan udpeger nogle politiske fokusområder: EU’s mindsteløn, EU uden for Europas grænser og kon-5 
sekvenserne af et droppet forsvarsforbehold samt planer for at skabe synlighed igennem 50-års markeringen 6 
for Danmarks EU-medlemskab og indsamlingen af vælgererklæringer. 7 

50 ÅR I EF/EU 8 

Den 1. januar 2023 har Danmark været med i EF/EU i 50 år. Det danske medlemskab har været præget af stor 9 
dansk skepsis - ikke mindst på grund af Folkebevægelsen mod EU’s fremtrædende rolle i den offentlige debat. 10 
I løbet af Danmarks halve århundrede i Unionen er udviklingen i store træk gået, som Folkebevægelsen mod 11 
EU hele tiden har advaret: Mod en egentlig statsdannelse.  12 

Vi markerer 50 året ved: 13 

 Debatmøder i starten af det nye år arrangeret af lokalkomitéer i samarbejde med sekretariatet med 14 
støtte fra Europa-Nævnet. 15 

 Læserbreve og kampagner på sociale medier omkring 50-året for medlemskabet. 16 

VÆLGERERKLÆRINGER 17 

Der skal fornyet energi i vælgererklæringskampagnen. Starten af kampagnen har i høj grad været præget af 18 
coronanedlukning og siden afstemning om forsvarsforbeholdet. Kampagnen mangler synlighed i den brede 19 
befolkning. 20 

Derfor vil vi i den kommende tid sætte fart på indsamlingen af vælgererklæringer. Vi vil også arbejde målrettet 21 
med at skabe opmærksomhed om kampagnen. 22 

 For at få folk til at give en vælgererklæring vil vi:  23 

 Lave og dele opslag på de sociale medier med link til vælgererklæring.dk, og bede vores netværk (inklusive 24 
folk, der ikke er medlemmer af Folkebevægelsen mod EU) om at gøre det samme. 25 

 Dele flyers og visitkort ud med link og QR-kode til vælgererklæring.dk på gaden og ved husstandsomde-26 
ling. Disse flyers vil også indeholde information om, hvordan man spreder budskabet videre, og hvordan 27 
man kan donere til kampagnen. 28 

 Stå på gaden og hjælpe folk, der gerne vil støtte os, med at gå ind på vælgererklæring.dk på en mobil 29 
enhed. 30 

Danmark er det land i EU, hvor det er sværest for nye lister at komme på EU-stemmesedlen. Det vil vi have 31 
ændret. Der ligger i øjeblikket et beslutningsforslag i Folketinget, der ligestiller kravet for antallet af vælger-32 
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erklæringer ved EU-valg med kravet til Folketingsvalg. Det forslag vil vi fortsætte med at bakke op om. Det vil 33 
vi konkret gøre ved: 34 

 At skabe opmærksomhed om forslaget ved læserbreve og pressemeddelelser. 35 
 At sprede budskabet via sociale medier. 36 
 At bringe det op ved møder og gadeaktioner. 37 

Vi vil derudover sørge for, at vi så vidt muligt opfordrer folk til at give en vælgererklæring, når vi bringer beslut-38 
ningsforslaget op.   39 

EU MINDSTELØN OG DEN SOCIALE SØJLE 40 

EU har for nylig vedtaget omfattende lovgivning om mindstelønninger i EU-lande. Det er med længder den EU-41 
lovgivning i nyere tid, der har størst betydning for det danske arbejdsmarked. I yderste konsekvens kan lovgiv-42 
ningen betyde, at det danske overenskomstsystem vil stå alvorligt svækket. Dette til stor skade for såvel ar-43 
bejdsgiveres fleksibilitet som arbejdstageres rettigheder.  44 

Lovgivningen er vedtaget i EU-systemet til trods for omfattende dansk og svensk modstand. Den danske re-45 
gering har dog fortsat mulighed for at rejse en sag ved EU-domstolen for at få stoppet, at lovgivningen skal 46 
komme til at gælde i Danmark. Dette støtter Folkebevægelsen mod EU op om. Den danske model skal beskyt-47 
tes! 48 

Vi skal ligeledes holde fokus på de øvrige dele af EU’s ”sociale søjle”, planerne for lovgivning på social- og ar-49 
bejdsmarkedsområdet. Erfaringen viser, at satiriserede EU-love på tværs af forskellige velfærdsmodeller alt 50 
for tit trækker alle i retning af laveste fællesnævner.  51 

Vi fortsætter kampen mod EU’s indblanding i vores social og arbejdsmarkedspolitik ved: 52 

 At fastholde fokus på sagerne igennem vores publikationer. 53 
 At holde offentlige møder om mindsteløn eller andre dele af den sociale søjle. 54 
 At skrive læserbreve og opslag på sociale medier om emnerne.  55 

EU UDEN FOR EUROPAS GRÆNSER 56 

I Folkebevægelsen mod EU har vi altid slået på, at verden er større end EU. Vi mener, at globalt samarbejde er 57 
vigtigt – også for vigtigt til, at vi skal overlade det til EU. I disse år lukker EU sig om sig selv med blandt andet 58 
en handelspolitik, der skader dem, vi handler med og en grænsepolitik, der ikke overholder basale menneske-59 
retslige kriterier. Der er alt for få i det danske politisk landskab, der gør opmærksom på disse problematikker. 60 
Derfor er det vigtigere end nogensinde, at Folkebevægelsen mod EU løfter debatten. 61 

Folkebevægelsen mod EU har i 2023 fået støtte fra Europa-Nævnet til et projekt overskriften EU og Verden: 62 
Hvad betyder EU uden for Europas grænser? Projektet skal fortsætte med følgende initiativer: 63 

 Lokalkomitéerne opfordres til - i samarbejde med sekretariatet – at arrangere debatarrangementer om 64 
EU’s udenrigspolitik og alternativerne til den. Disse kan foregå som fysiske møder eller være helt eller 65 
delvist digitale. 66 

 Lokalkomitéerne uddeler vores materialer om sagen. 67 
 Folkebevægelsen mod EU producerer korte film om emnet til deling på sociale medier.  68 
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DROPPET FORBEHOLD: HVAD NU? 69 

Per 1. juli 2022 deltager Danmark formelt i alle dele af EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Det betyder, 70 
at Danmark deltager i opbygningen af EU’s militærunion, som skaber ufred i verden. Vi skal betale væsentlig 71 
mere til EU og deltage i nye militære aktioner samt PESCO, EU’s forsvarsagentur og EU’s kampgrupper.  72 

Vigtige røster i EU taler for, at den militære dimension skal blive overstatslig. Folkebevægelsen mod EU vil holde 73 
ja-siden op på deres løfter om, at Danmark ikke skal deltage i en overstatslig militærunion. Derudover vil vi 74 
kæmpe for, at der bliver sagt ”nej” til forfejlede missioner og ”nej” til at finansiere dem.  75 

Folkebevægelsen mod EU fastholder fokus på militariseringen af EU ved:  76 

 At skrive om nye missioner og nye bevillinger på vores hjemmeside, sociale medier og i vores publikati-77 
oner. 78 

 At uddele materialer om militariseringen af EU. 79 

LANDSDÆKKENDE AKTIVITETSDAGE 80 

Folkebevægelsen mod EU har brug for aktiviteter og synlighed i gadebilledet, og samtidig sender det et positivt 81 
signal, når vi som bevægelse viser, at vi kan organisere landsdækkende aktiviteter. Det er god reklame, og det 82 
har vi brug for. 83 

Derfor vil Folkebevægelsen mod EU: 84 

 Afholde landsdækkende aktivitetsdage i 2023, hvor alle komitéer (så vidt muligt) er aktive i deres lokal-85 
områder med eksempelvis gadeuddeling af materialer, husstandsomdeling af materialer eller andre lig-86 
nende aktiviteter, som komitéerne selv finder på. Medlemmer i komitéerne inviteres til at deltage. 87 

 Opreklamere alle aktivitetsdagene på Folkebevægelsen mod EU’s sociale medier og i kalenderen på 88 
hjemmesiden i god tid, således at komitéerne har god tid til at bestille materialer og invitere medlem-89 
merne i komitéerne til at være med. 90 

 Opfordre komitéerne til at tage billeder fra aktiviteterne, der deles på sociale medier. 91 

Der er tale om gratis aktiviteter, hvor alle kan være med, da aktiviteterne kan indrettes efter den enkelte komi-92 
tés forudsætninger. Materialeuddeleringer kan være med materiale fra en Europa-Nævnskampagne eksem-93 
pelvis EU uden for Europas grænser eller om aktuelle politiske sager, eksempelvis energikrisen og EU’s energi-94 
union. 95 

Sekretariatet fastsætter datoerne for de fire aktivitetsdage i starten af 2023. 96 

AFRUNDING 97 

50 år efter Danmarks indtræden har EU udviklet sig til en stadig mere omsiggribende union, der har indflydelse 98 
på stort set alle politiske emner fra arbejdsmarkedspolitik til forsvarspolitik. Samtidig er unionen lige så fjern 99 
fra borgerne, som den altid har været. Folkebevægelsen mod EU har derfor en afgørende vigtig rolle i dansk 100 
politik for at oplyse om de negative konsekvenser ved EU-medlemskab og alternativerne til det. Folkebevæ-101 
gelsen mod EU har brug for større synlighed og gennemslagskraft. Det skal vi som medlemmer skabe med 102 
denne årsplan i hånden.  103 
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ALLAN KRAUTWALD 
SVENDBORG 

Folkebevægelsen mod EU står ved en korsvej! Vi behøver vist ingen kry-
stalkugle for at indse, at det kan blive svært at nå i mål med indsamlingen 
af vælgererklæringer, selvom forsøget stadig skal gøres. 

Uanset om det lykkes eller ej, er der behov for en udbygning af vores base, 
en styrkelse af organisationen gennem et langt sejt træk. 

I det omfang der er økonomiske og menneskelige ressourcer til det, skal vi: 

 Styrke vores dokumentations- og oplysningsarbejde 
 Øge antallet af medlemmer og ikke mindst aktive medlemmer 
 Puste nyt liv i slumrende komitéer og søge oprettelsen af nye 
 Søge at skaffe fornyet liv i organisationen gennem en række yngre medlemmer, der kan føre organisa-

tionen videre. 

Jeg har været EU/EF-modstander hele mit voksne liv. Jeg er medlem af Enhedslisten, men har konsekvent 
kæmpet imod partiets selvstændige opstilling til parlamentet, ligesom jeg var på den side, der mente af Fol-
kebevægelsen ifølge den indgåede aftale skulle have et større beløb af de fælles indtægter fra parlamentet, 
som blev aftalt da valgforbundet blev indgået. 
Jeg er oprindelig kontoruddannet, men arbejdede i mange år som radiovært på en række radiostationer incl. 
DR P4. 
Jeg har siden sidste år været suppleant til Landsledelsen og er klar til at tage en tørn mere. 

Indstillet af Brønshøj-Husum komiteen. 

 

EVA HALLUM 
VALBY 

Jeg er født i Esbjerg, uddannet tresproglig korrespondent og socialrådgiver. 

Var i mange år medlem DKP - nu uden for partierne.  

Igennem arbejdslivet har jeg altid haft faglige tillidsposter. Jeg er ansvarlig for Fag-
lig EU Debat - en gratis avis til fagforeninger og abonnenter - og aktiv i vores fag-
lige udvalg. 

Indstillet af Valby/Sydvest 
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FLEMMING PETERSEN 
INDRE BY - KØBENHAVN 
FØDT 1956 

Som medlem af den kommende Landsledelse vil jeg prioritere følgende opgaver: 

1. Folkebevægelsen skal blive opstillingsberettiget til det kommende EU-Parla-
mentsvalg; 

2. Lokalkomiteerne er Folkebevægelsens basis. Flere er desværre svage eller slet 
ikke aktive. Der er behov for en gennemgang af alle komitéer for at finde ud af, 

hvor og hvordan der skal gives støtte enten centralt fra eller fra andre komiteer. Det kræver kendskab til de 
lokale forhold, og derfor også at Landsledelsen samt sekretariatet inddrager de berørte komiteers kontakt-
personer og medlemmer for at finde de bedste løsninger; 

3. Der mangler unge og yngre medlemmer i vores bevægelse. Den nye Landsledelse skal i samarbejde med 
lokalkomiteerne indtænke dette dels i, hvor vi laver aktioner men også i kampagnematerialer, der beskriver, 
hvordan unges dagligdag påvirkes af EU; 

4. Landssekretariatet og den nye Landsledelse skal sikre, at vi bliver mere synlige både i medierne og i det 
offentlige rum. Der skal skrives læserbreve, der skal organiseres koordinerede kampagner – landsdækkende 
og/eller regionale, og der skal laves materialer, som kan gøre det langt mere synligt i gadebilledet, at vi kom-
mer fra Folkebevægelsen mod EU; 

5. Folkebevægelsen skal række ud til andre bevægelser eksempelvis klimabevægelser, fredsbevægelse, lejer-
bevægelse, studenterbevægelse og fagbevægelse; 

Jeg er medlem af Kommunistisk Parti, som er kollektivt medlem af Amager mod Unionen, hvor jeg også er 
aktiv. 

Indstillet af Indre By/Christianshavns lokalkomité   
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JEAN THIERRY 
ØKONOM, CAND.POLIT., MEDLEM AF KØBENHAVNS BORGERREPRÆSEN-
TATIONEN FOR ENHEDSLISTEN  
BISPEBJERG - KØBENHAVN NV 
FØDT 1973 

Medlem af repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen i FSB.  
Medlem af Coops Landsråd. 
Formand for Bispeparkens Bestyrelse. 
Aktiv i Almen Modstand. 

EU-Parlamentskandidat for Folkebevægelsen Mod EU i 1994, 1999, 2014 og 2019 og tidligere medlem af 
Landsledelsen. 

Medlem af Nordvest-komitéen (København) 

Vi skal sætte udmeldelsen af EU på dagsordenen. EU’s politik er uretfærdig over for fattige mennesker og fat-
tige lande i og udenfor EU, og muligheder for internationalt samarbejde er meget bedre udenfor EU. 

Indstillet af Nordvestkomiteen og Nørrebrokomitéen. 

 

JESPER LUNDBERG 
KONTAKTPERSON I SILKEBORG 

Jeg er rimelig ny i dette forum og er lige blevet kontaktperson i Silkeborg.  

Normalt laver jeg ingenting, da jeg er førtidspensionist grundet en familiefodbold-
kamp i 1996. 

Jeg er medlem af Enhedslisten Silkeborg, hvor jeg er kasserer og kontaktperson.  

Hvad vil jeg så i landsledelsen?  

Jeg vil først og fremmest kæmpe for, at vi også får nogle unge mennesker ind i Fol-
kebevægelsen. Vi skal være mere synlige i gadebilledet og kæmpe sammen med de partier, der står os nær-
mest. Kort sagt så skal vi kæmpe r....  ud af bukserne.  

Ønsker alle god vind fremover.  
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JESPER MORVILLE 
HISTORIKER 
CHARLOTTENLUND 
FØDT 1954 

Jeg er nu pensionist, men den længste ansættelse, jeg har haft, var i Folkebevægelsen 
mod EU’s landssekretariat, hvor jeg var ansat som bl.a. international sekretær i 10 år. 

Da min ansættelse ophørte i 2004, blev jeg indvalgt i landsledelsen, som jeg har haft 
den glæde at være medlem af lige siden. 

Jeg er også formand for Folkebevægelsens internationale udvalg og for Foreningen 
Frit Norden, der er kollektivt medlem af Folkebevægelsen.  

I den egenskab er jeg medarrangør af de årlige nordiske folkerigsdage, der i flere årtier har synliggjort alterna-
tiverne til EU-medlemskab. 

Jeg er uddannet historiker, og jeg er ikke medlem af noget politisk parti. 

Medlem af Gladsaxe-Gentofte-Lyngbykomiteen. 

 

JOHANNE LANGDAL RINDSIG 
SOGNEPRÆST I KARUP, MIDTJYLLAND 
FØDT 1985 

Jeg er oprindeligt fra Sønderjylland og efter en del år i København, er jeg nu sognepræst 
i Karup.  

Jeg er medlem landsledelsen og har tidligere i en længere årrække også været medlem 
af forretningsudvalget og internationalt udvalg. Dertil er jeg medlem af Retsforbundet 
og tidligere medlem af partiets landsledelse. 
Indstillet af Viborg-komiteen og Retsforbundet. 
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JOHN CHRISTENSEN 
FAGLÆRER PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN, TEC 
KØBENHAVN Ø 
FØDT 1961 

Gift, 2 voksne børn og 2 børnebørn. 
Arbejder som faglærer på elektrikeruddannelsen, ved TEC, siden 2017. 
Jeg er medlem af lokalkomiteen på Østerbro, i København. 

Udlært som elektriker i Viborg i 1982. Arbejdet med, el-teknik i IC3- og IR4-tog på 
togfabrikken i Randers – ABB-Scandia. Har været fagpolitisk engageret siden min 
ungdom – og har igennem 21 år arbejdet i 9 forskellige a-kasser som sagsbehand-
ler/vejleder/a-kasseleder især på LO-området, men også i FTF-regi ved DSA. 

Jeg stiller primært op nu, for at stille min brede viden og øvrige kompetencer til rådighed for Folkebevægelsen 
mod EU, i det centrale arbejde – da jeg mener at der er brug for at styrke arbejdet over en bred front, ikke 
mindst i lyset af den næsten umulige opgave vi står i, med at samle vælgererklæringer for at blive opstillings-
berettiget til et kommende valg til EU-parlamentet.  

Jeg er mest interesseret i det internationale arbejde og det faglige arbejde og forestiller mig, at jeg vil deltage i 
arbejdet og diskussionerne på disse områder, og i øvrigt i de kampagner som Folkebevægelsen beslutter sig 
for at gennemføre. 

Jeg er ikke medlem af noget politisk parti, men var medlem af DKU og DKP som ung. 

Indstillet af Østerbrokomiteen.  



LANDSMØDE 2022 

 

 

 
17 

 

 

KIM BILFELDT 
ISOLERINGSARBEJDER 
FØDT 1958 

Jeg er formand for EU-udvalget i Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 
(BJMF), medlem af den nuværende landsledelse samt ansvarlig for det faglige om-
råde.  

Bor i den økologiske landsby Dyssekilde i Hundested. Jeg er medlem af Kommuni-
stisk Parti i Danmark (KPID). 

Jeg har fra jeg begyndte på arbejdsmarkedet været faglig og politisk aktiv. 

Jeg er god til at organisere, vedholdende, og jeg er optimist i mit arbejde. Talerstolen er langt fra min stærkeste 
side for at sige det pænt. 

Jeg vil arbejde for at fastholde de faglige klubber og fagforeninger og arbejde for at udbygge og skabe flere 
kontakter i fagbevægelsen. Her ser jeg indsamling af stillere til Folkebevægelsen som en stor mulighed. 

Indstillet af BJMF og Halsnæskomiteen. 

 

KJELD RICHTER MIKKELSEN 
FOLKEPENSIONIST, TIDL. FAGFORENINGSMAND 
NØRRESUNDBY 
FØDT 1948  

Jeg blev folkepensionist i november 2013 efter at have arbejdet i godt 32 år i SID og 
3F.  

Jeg er formand for Landsklubben for 3F Seniorer og aktivist i Folkebevægelsen mod 
EU i Aalborg/Nørresundby. Dertil er jeg bestyrelsesmedlem i Carl Scharnbergs Uof-
ficielle Fond.  

Jeg har været medlem af Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse (tidligere forretningsudvalg) siden 1991, og 
har været økonomiansvarlig siden 1992.  

Jeg er medlem af Kommunistisk Parti i Danmark (KPID).  

Indstillet af Aalborg- og Nørresundbykomitéen samt Jammerbugtkomitéen 
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LAVE BROCH 
MUSEUMSLEDER FOR BORNHOLMS FORSVARSMUSEUM, SEKTIONSLEDER 
AF RESERVEN I BEREDSKABSSTYRELSEN OG CAND.SCIENT.POL. 
HASLE, BORNHOLM 
FØDT 1972 

Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet var på ingen måde fair. Der blev manipule-
ret på mange forskellige måder - ikke mindst gennem et normativt spørgsmål ved 
afstemningen, fejlagtig offentlig oplysning, DR’s normative valgtest og ja-sidens 
skræmmekampagne.  

Folkeafstemning viser, at der virkelig er brug for, at Folkebevægelsen mod EU bliver styrket. Det er derfor min 
holdning, at vi skal gøre alt vi kan i 2023 for at få samlet vælgererklæringer - også selv om det bliver svært.   

Hvis jeg bliver genvalgt til landsledelsen, vil jeg arbejde imod dansk afgivelse af magt til EU, og jeg vil bidrage 
til arbejdet med alternativer til EU og hjælpe med kontakt til vores nordiske og internationale venner.  

Jeg var i mange år medlem af Radikale Venstre, men jeg meldte mig ud af partiet i 2019. Jeg arbejder sammen 
med gode venner for at stifte et nyt EU-modstanderparti mellem fløjene. Partiet skal blive medlem af Folke-
bevægelsen mod EU. Man kan godt give en vælgererklæring til både Folkebevægelsen mod EU og et parti, der 
ønsker at opstille til Folketinget. Partiet vil blive lanceret efter det kommende folketingsvalg.  

Jeg er også aktiv i FN-forbundet, hvor jeg er tovholder for en arbejdsgruppe om Vestsahara.  

Indstillet af Bornholmskomiteen 

 

METTE LANGDAL 
VEJEN 
FØDT 1958 

Jeg har siddet i landsledelsen siden 2019. Det har været en periode præget af co-
rona og de deraf følgende trængsler, så nu håber jeg, at jeg får lov til at fortsætte 
i landsledelsen under mere normale forhold. 

Jeg mener, at vores nuværende situation gør, at det er nødvendigt at nytænke be-
vægelsens struktur og arbejdsgange, og det arbejde vil jeg gerne være med til. 

Jeg mener, der er stort behov for at overveje, hvordan vi bedst udnytter de be-
grænsede ressourcer, vi har – det være sig både økonomiske og menneskelige. 

Min interesse for at arbejde for demokrati har betydet, at jeg i mange år har været medlem af Retsforbundet – 
en kort periode som landsformand. Jeg er medlem af bestyrelsen for Rødding Højskole. 

Indstillet af Koldingkomiteén, Sønderjyllandskomitéen, Viborgkomiteen og Retsforbundet. 
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NIELS ERIKSEN 
GYMNASIELÆRER 
AMAGER 
FØDT 1968 

Jeg har været medlem af Folkebevægelsen siden (vistnok) 1989. 

Jeg har tidligere været ansat for Folkebevægelsen i både Bruxelles og København i 
årene omkr. 2000. Siden da har jeg været medlem af Landsledelsen, og i flere pe-
rioder også af Forretningsudvalget. 

Er ikke medlem af noget parti. 

 

SUSANNA DYRE-GREENSITE 
PROJEKTLEDER, FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU, CAND.SCIENT.POL. 
KØBENHAVN Ø 
FØDT 1994 
2019-2022: FORMAND FOR FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU 

Danmark har brug for en kvalificeret, klar og konsekvent EU-modstand. Den 
modstand vil jeg gerne fortsætte med at bidrage til i Folkebevægelsens kom-
mende Landsledelse. 

De seneste par år har været svære for Folkebevægelsen. Vi har stået over for et 
valg og en folkeafstemning, der ikke gik vores vej, og kampagnen for vælgerer-
klæringer fik en langsom start.  

Samtidig er der flere ting, der er lykkedes trods de svære tider. Ikke mindst under folkeafstemningen formåede 
vi at vise, at Folkebevægelsen mod EU fortsat er en levende, landsdækkende bevægelse. Vi førte en aktiv og 
faktabaseret kampagne for få midler, som vi kan være rigtig stolte over – også selvom resultatet gik en anden 
vej end det, vi kæmpede så hårdt for. 

Hvis jeg bliver genvalgt til ledelsen, vil jeg arbejde for at styrke det, vi er gode til, og lære af vores udfordringer. 
Vi er gode til saglighed og græsrodsarbejde, og vi skal tænke nyt for at nå nye målgrupper. 

Jeg har i seneste periode været formand og aktiv i Folk i Bevægelse-, International- og Kampagneudvalget.  

Jeg er uddannet i statskundskab fra Københavns Universitet og har siden marts 2021 været projektleder for 
Folkebevægelsen mod EU med ansvar for vores Europa-Nævns projekter. Jeg genopstiller som formand. 

Indstillet af Østerbrokomitéen 
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SVEND ERIK CHRISTENSEN 
ROSKILDE 
FØDT 1951 

Folkebevægelsen står i en vanskelig situation. De seneste år har der været mange 
udfordringer og nye vil komme til. Vi tabte Parlamentsvalget i 2019 og Folkeaf-
stemningen i juni. Vi har svært ved at indsamle vælgererklæringer. Efter det me-
get positive landsmøde i 2019, så kom coronaen, og vi blev lagt ned. 

Der er behov for at tænke nyt og anderledes, hvis bevægelsen skal overleve og 
videreudvikles. Det vil jeg gerne være med til. 

Jeg har været aktiv – mere eller mindre – i EU-modstanden siden 1972. Har i en årrække været kontaktperson 
i Roskildekomitéen. Jeg sad i en periode i landsledelsen i slutningen af 00’erne og begyndelsen af 10’erne. 

Jeg mener, at vi skal kikke på beslutningerne fra landsmødet i 2019. Konkret skal vi finde ud af, hvordan vi bliver 
”Større, stærkere, bredere, yngre”. Vi skal finde ud af, hvordan vi får kontakt med de mange EU-modstandere, 
som befinder sig i de områder, hvor Folkebevægelsen er svag. Det er bl.a. i Udkantsdanmark. 

Vi skal blive bedre til at arbejde med oplysningsarbejde. Fortælle om hvad EU reelt er, og hvordan unionen 
udvikler sig. Vi skal blive bedre til at inddrage komitéerne endnu mere i arbejdet. Vi skal blive bedre til at infor-
mere dem og høre deres mening. 

Jeg er medlem af Kommunistisk Parti. 

Indstillet af Roskildekomiteen 
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VAGN CHRISTENSEN 
SELVSTÆNDIG ENTREPRENØR 
HADERSLEV 
FØDT 1956 

Jeg er selvstændig entreprenør og har været faglærer indenfor bygge og anlæg. 
Jeg underviser stadig lidt på deltid ved siden af arbejdet som selvstændig entre-
prenør. Tidligere har jeg været Vejformand i Ry kommune og tilsynsførende for 
Syd Energi. 

Jeg har i en årrække siddet i bestyrelsen for Dyrenes Beskyttelse, og været kreds-
formand i Sønderjylland, endvidere har jeg deltaget i lokalpolitik, og har været for-
ældrenævnsformand.  

Jeg sidder i Retsforbundets landsledelse og har været medlem af Folkebevægelsen i mange år. Grunden til at 
jeg stiller op til Landsledelsen, er at Folkebevægelsen at bør fokusere skarpere på målet, nemlig ud af EU. 

Endvidere vil jeg arbejde for et samarbejde mellem de foreninger og partier der har samme mål som os. En 
koordineret indsats vil bringe os tættere på målet.  
Indstillet af Sønderjyllands- og af Koldingkomiteen samt af Retsforbundet. 
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BUDGET 2022-2023 
Budgetforslag (i hele tusinder)     2022 2023 

 

Hovedgrupper       

INDTÆGTER      

Kontingent   500 375  

Normale bidrag   250 250  

Enhedslisten   490 480  

Bidrag org    30  

Bidrag vælgererklæringer   200 100  

I ALT FRIE INDTÆGTER     1.440 1.235  

Nævnstilskud pulje A    674 705  

Frivilligtimer pulje A   105 105  

Parlament retur      

Lønsum retur      

Særlig fællespulje   0 40  

I alt indtægt Europa-Nævn     779 850  

Samlede indtægter     2.219 2.085  

UDGIFTER      

FASTE UDGIFTER      

Husleje, el, net mv.   78 75  

Andel vedligeholdelse   1 2  

Porto   100 95  

PBS, gebyr mv.   12 12  

Kontor, kopi, tryksager, tlf.   91 110  

Revision   40 38  

IT   65 55  

Forsikring   15 18  

Øvrige udgifter   40 25  

Overhead   -35 -53  

I ALT FASTE UDGIFTER     407 377  

LØN      

Regnskabsfører   205 205  

Sekretariatsleder   413 413  

Projektleder   413 413  

Øvrige lønninger      

Reg fp forpligtelse      

Pension, fritvalgstillæg mv.    173 177  



 
LANDSMØDE 2022 

 

 42 

 

Dataløn + pers.udgifter      

Lønsum retur   0   

Særlig fællespulje - løn   0   

Bidrag fra C-pulje - for sekr.arbejde     

Bidrag fra A-pulje - for sekr.arbejde   -557 -557  

I ALT LØN     647 651  

POLITIK      

Landsmøde   50 50  

Landsmødegebyr   -50 -50  

Landsledelse og udvalg    35 25  

Kontingentandele   50 45  

Folkemøde - frie midler   8 0  

FIB-egenudgifter   15 22  

Pjecer og foldere    10  

Merchandise - køb   0 10  

Merchandise - salg   -10 -7  

Udgifter vælgererklæringer   200 100  

I ALT POLITIK     298 205  

UDGIFTER PULJE A      

Frivilligtimer   105 105  

Løn    557 557  
Administration   53 38  
Aktivitet 1   409 460  

Revision, EuropaNævnet    15  

I ALT UDGIFTER PULJE A     1.124 1.175  

Særlig fællespulje 7 møder    40  
SAMLEDE UDGIFTER     2.476 2.448  

RESULTAT     -257 -363  

 


