
 
 
 

Bestyrelsens beretning 2013 

 

Indledning 
Sammenlignet med 2012 – hvor Danmark jo var formand for EUROPEA-International og i samme anledning 

vært for sammenslutningens halvårsmøde – blev 2013 nok et af de mere stille år i foreningens snart 20-

årige historie. 

Stilheden skal ikke forstås som larmende tavshed, endsige inaktivitet – men snarere tages som udtryk for, 

at vi i bestyrelsen har haft nok at se til med deltagelsen i et større internationalt projekt (ANGIE 2.0) og med 

de opgaver, som vores meget aktive linje i EUROPEA-International har afstedkommet. 

Men stilheden må gerne tages som udtryk for, at vi i bestyrelsen – fornemmer jeg – er i gang med overve-

jelser om, hvordan vi kan bringe EUROPEA-Danmark videre. I hvert fald har spørgsmålet om foreningens 

synlighed på sæt og vis været omdrejningspunktet både på generalforsamlingen sidste år, på de to besty-

relsesmøder, vi har holdt i det forløbne år, og i forbindelse med vores deltagelse i Danske Landbrugsskolers 

årsmøde 2013. 

Det er om dette tema, den efterfølgende korte beretning i hovedsagen skal handle. 

Mere synlighed 
Mere synlighed af vores arbejde – og bedre udnyttelse af de internationale samarbejds- og netværksmulig-

heder, som er EUROPEA-Danmark’s kerneydelse til medlemsskolerne – har stået højt på dagsordenen i be-

styrelsens drøftelser gennem det seneste år. Hvordan vi skaber os en mere tydelig profil og eksistensberet-

tigelse i de grønne erhvervsskolers internationaliseringsarbejde, er foreningens helt grundlæggende udfor-

dring. 

Man kan næppe sige, at vi har fundet løsningen endnu, men vores mange gode diskussioner har udpeget 

flere veje til målet: 

 Vi må deltage aktivt og synligt, når landbrugs-, skovbrugs- og havebrugslærere mødes – sådan som 

vi gjorde på Danske Landbrugsskolers årsmøde på AgriCollege og Nordjyllands Landbrugsskole i au-

gust. Her organiserede Annette Esbjerg både en lille udstilling og en konkurrence, hvor der var en 

rejse til halvårsmødet i Norge på højkant, som blev vundet af Kalø Økologiske Landbrugsskole; 

 

 Vi må byde os til som kontaktformidler og evt. samarbejdspartner, når skolerne er på vej ind i inter-

nationale projekter – hvad enten det nu er i EU-regi eller under andre programmer. Her kunne vi 

nok være nået længere i det forløbne år; 

 



 
 
 

 Vi må gå aktivt ind som partner i projekter – fx som formidler af fælles elevmobilititetsprojekter 

mellem skolerne, som koordinator på mobilitetsprojekter for lærere eller i partnerskabsprojekter 

for skoler, således som vi i det forløbne år har været aktive i ANGIE 2.0; 

 

 Vi må udvikle vores kommunikationsplatform og formidling, sådan som det er påbegyndt – men 

langt fra afsluttet – på vores nye hjemmeside, som desværre igen er ramt af åndenød pga. mang-

lende tid; 

 

 Vi må fortsætte vores aktive linje i EUROPEA-International for derved at fastholde og udvikle det 

personlige internationale netværk, som måske er vores allerstørste aktiv. Her var det i det for-

gangne år især efterårsmødet i Bergen, der stod som den rigtig gode oplevelse – hvor vi med 5 del-

tagere i øvrigt stillede den største danske delegation i flere år. 

Den synlighed vi gerne vil stå for udadtil, bør imidlertid modsvares af et stort fælles træk indadtil i forenin-

gen – og i bestyrelsen. Vores drøftelser på det seneste bestyrelsesmøde pegede på forskellige måder, 

hvorpå bestyrelsesarbejdet kunne tilpasses de ambitioner, som vi hver især har på EUROPEA-Danmarks 

vegne. Jeg håber meget, at vi senere i dag kan søsætte en mere hensigtsmæssig opgavefordeling, når den 

nye bestyrelse konstituerer sig. 

Projekter 
Med EUROPEA-Danmark som projektleder er det 2-årige Leonardo da Vinci-projekt, ANGIE 2.0 – A New Ge-

neration in Education – nået godt og vel halvvejs og nu på vej ind i sin afsluttende fase. Som det vil erindres, 

har projektet haft til formål at udvikle metoder til fælles validering og anerkendelse af de forskellige typer 

læring, der finder sted, når vores elever er i praktik i udlandet. Fra bestyrelsen er det Annette Esbjerg, der 

sammen med Ove Gejl Christensen fra Jordbrugets UddannelsesCenter, indgår i projektets styregruppe, 

mens Flemming H. Madsen utrætteligt holder styr på hele projektets økonomi og dokumentationskrav.  

Jeg synes, at vi bør glæde os over, at EUROPEA-Danmark har haft både kompetente folk at sætte ind og 

kræfter til at løfte den opgave, som et projekt i dén størrelsesorden har været. Tak for det! – Og forhåbent-

ligt er der med de erfaringer, som vi har vundet med ANGIE, lagt spor ud, som vi kan følge også i de kom-

mende år. 

EUROPEA-International 
Om bestyrelsesarbejdet i EUROPEA-International skal jeg vanen tro medtage nogle få bemærkninger. 

Den siddende bestyrelse – som i øvrigt er på valg i dette forår – er gennem næsten 3 års samarbejde nået 

ganske langt i bestræbelserne på at sikre et smidigt generationsskifte og den fortsatte, helt nødvendige ud-

vikling af EUROPEA-International. 

Blandt resultaterne kan nævnes: 



 
 
 

 At det er lykkedes at organisere de seneste 4 halvårsmøder uden for den normale turnus, idet de 

pågældende EU-formandslande enten ikke var medlemmer eller ikke havde ressourcer til at løse 

opgaven; 

 At der er gennemført en organisatorisk afklaring, således at vi nu har fået et helt præcist overblik 

over de 22 nuværende medlemslande, som alle har uploadet deres vedtægter på sammenslutnin-

gens intranet og alle har valgt en National Coordinator, som bestyrelsen er i løbende kontakt med; 

 At der i næste måned åbnes en splinterny hjemmeside i et moderne design og med en såre nyttig 

projekt-disseminerings-funktion, som vi forventer os meget af; 

 At der er en udvidelsesproces i gang, som vil bringe nye medlemmer ind i EUROPEA i de kommende 

år. 

EUROPEA-International’s bestyrelses har fundet en arbejdsform, hvor vi mødes to gange om året til et for-

beredende møde, normalt en måneds tid før halvårsmødet. I den forbindelse har jeg deltaget i et bestyrel-

semøde i Kraków, Polen, i marts 2013 som forberedelse til halvårsmødet i Wageningen, Holland, senere på 

måneden, ligesom jeg deltog i bestyrelsesmødet i Oslo i september forud for halvårsmødet i Bergen i okto-

ber. Mødeomkostningerne er dækket af EUROPEA-International. 

Omkring EUROPEA-International’s fremtidige møder kan jeg oplyse følgende: forårets halvårsmøde finder 

som sagt sted i Baden, Østrig, i dagene fra søndag d. 27. april til torsdag d. 1. maj 2014. EUROPEA-

Österreich, der træder i stedet for formandslandet Grækenland, har vanen tro lagt et interessant og meget 

velorganiseret program med fokus på læring og erfaringsudveksling. Bestyrelsen har lagt mange kræfter i at 

få så mange nuværende medlemslande såvel som potentielle medlemslande med til Baden. På nuværende 

tidspunkt ser det ud til, at i hvert fald 25 lande vil lade sig repræsentere – herunder ikke-medlemmerne Is-

land, Schweiz, Irland, Serbien og evt. Malta – et niveau for deltagelse, som i hvert fald jeg ikke mindes at 

have set før. 

I efteråret 2014 – formentlig i begyndelsen af oktober – gennemføres halvårsmødet i Locorotondo, der lig-

ger mellem Bari og Brindisi i Syd-Italien. Og i 2015 vil det være først Letland i foråret og derefter Luxem-

bourg i efteråret, som skal være vært for sammenslutningen. 

Afslutning 
Som en slags overskrift på det kommende halvårsmøde i Østrig har sammenslutningens Executive Commit-

tee anbragt et slogan, der meget godt samler EUROPEA’s mission: ”Alone you go faster – together we go 

further”. Det er givetvis tyvstjålet ét eller andet sted fra – men derfor kan det jo godt rumme en kerne af 

sandhed, som er værd at huske på. 

For at holde både tempo og sigtet i vores arbejde er det vigtigt, at bestyrelsen holder et højt aktivitetsni-

veau indadtil som udadtil. Siden sidste generalforsamling, som fandt sted d. 3. april 2013 på AgriCollege i 

Ålborg, har bestyrelsen haft lejlighed til at være sammen hele 4 gange i de forløbne år, nemlig: 

 21. juni 2013: konstituerende bestyrelsesmøde på Jordbrugets UddannelsesCenter, Århus 

 29.-30. august 2013: Danske Landbrugsskolers Årsmøde på AgriCollege og Nordjyllands Landbrugs-

skole 

 20. januar 2014: ordinært bestyrelsesmøde på Jordbrugets UddannelsesCenter, Århus 



 
 
 
Hertil kommer den løbende kontakt mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer, fx i forbindelse med vores 

projektdeltagelse, styrelsens informationsarrangementer og møderne i EUROPEA-International. 

Jeg vil gerne afslutte denne beretning med en tak til jer alle for en god indsats i det forløbne år. Det gælder 

både bestyrelsen og alle andre, der har hjulpet os i det daglige arbejde. 

 

Dalum, d. 26. februar 2014 
Henrik Dethlefsen, formand 
 


