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Beretning 2018 
 
Indledende sammendrag 
Endnu et år er gået i EUROPEA Danmark. Et år hvor vi har fået løst en meget vigtig organisatorisk 
opgave. Et år med ret høj aktivitet og godt gennemslag af vore aktiviteter. Et år med forandringer i 
fht. den økonomiske ramme for vores arbejde. Endeligt har det også været et år hvor vi igen må 
konstatere at vi ikke er nået i mål med alt hvad vi satte os for.  
 
Hvis jeg kort skal fremhæve nogle positive resultater: 

1) Vi har fået en ny kasserer: Claus-Ebbe Junker.  
2) Vi har afholdt workshop med >50 deltager som led i ERASMUS projekt ”JOrdbrugslærere 

Rejser Ud” (JORU) ved årsmødet 25. august. 
3) Vi har fået afsluttet og endelig godkendt projekt JORU 
4) Vi har fået nyt ERASMUS projekt sat i drift.  

 
Hvis jeg kort skal fremhæve nogle forandringer der kommer til at påvirke os fremad er det: 

1) Øget organisatorisk og økonomisk ansvar fordi vi driver ERASMUS+-projekter 
2) Øget omkostning til drift, bl.a. som følge af drift af ERASMUS+-projekter  
3) Øget økonomisk robusthed gennem ekstraordinære indtægter. 

 
 
Kronologi og indhold 
Siden generalforsamling i 2017 er der afholdt to bestyrelsesmøder á fire timer med fysisk 
fremmøde (maj, oktober) og som noget nyt: 5 virtuelle møder á 45-60 minutter via Skype (april, 
juni, august, september, november). Endelig er der afholdt et kort møde lige forud for denne 
generalforsamling. Møderne er som vanligt brugt på diskussion og beslutninger vdr. løbende sager 
og nye initiativer. Jeg vælger at remse mødernes emner op for i grove træk, at illustrere hvad året 
rummede, og hvad vi fandt vigtigt. Herunder kan nævnes: 

- Deltagelse i Agrolympics i Tyskland 
o afviklet (28/9-1/10), med konkurrencer den 30/9 og 1/10.  
o To elever + en lærer fra hhv. JU og Nordjyllands Landbrugsskole 

- EUROPEA Danmarks deltagelse ved de internationale halvårsmøder 
o Malta 25.-28. april, tema: ‘Vocational Education and Exchange: Keys for Enhancing 

Value-Added & Small-Scale Food Production’ samt med valg af ny bestyrelse for 
EUROPEA International 

o Tartu, Estland, 21.-24. September, tema: From rural to digital 
- Aktivitet og kommunikation på sociale medier (facebook) og hjemmeside 
- JORU-workshop på skolernes årsmøde 25. august 2017 
- Afslutning af ERASMUS projekt JORU (2015-17), både i fht. diverse driftsopgaver, 

slutrapport og økonomiafslutning 
- Opdatering af oplysninger på medlemsliste 
- Proces med at finde ny kasserer – og efterfølgende sikre overdragelse til ny kasserer 
- Igangsætning af det nye ERASMUS projekt JOERU (2017-19) + løbende drift 
- Diskussion af mulighed for Danmark som vært for Agrolympic 2019 
- Diskussion af prioritering af økonomi til foreningens aktiviteter 
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Succes med udvikling af organisationen 
Efter seneste generalforsamling var det en bunden opgave at finde en ny kasserer – og det lykkedes. 
Claus-Ebbe Junker, uddannelsesleder på Kalø Økologisk Landbrugsskole, har afløst Flemming 
Haagen Madsen på posten som foreningens kasserer pr. 1. januar 2018. Flemming har styret 
formanden og Claus-Ebbe gennem en proces hvor diverse formalia er kommet på plads. Det er ikke 
helt enkelt at få selv trivielle ændringer i personalia for selv så lille en forening korrekt noteret i 
banker, hos SKAT, virksomhedsregistrant m.m. Alt er f.eks. beskyttet af brugernavne og kodeord 
som hidtil kun har været knyttet til kassereren som eneste tegningsberettigede. Undervejs er det 
derfor besluttet at udvide tegningsretten, så den omfatter både kasserer og formand. Det vil sikre 
os mod at stå uden adgang til penge og diverse informationer hvis kassereren skulle få akut forfald. 
Jeg håber derfor at denne generalforsamling senere vil vedtage et forslag til vedtægtsændring 
hvorefter tegningsretten vil være beskrevet i vedtægterne.  
 
En anden udvikling af organisationen har været forsøget med at mødes oftere i virtuelle møder 
gennem skype. Det har ikke været uden udfordringer og kan ikke kaldes en ubetinget succes. Vi har 
oplevet et skype-møde der nærmest gik i vasken pga. tekniske problemer med at få alle tilkoblet 
med lyd på samme tid. Jævnlige møder øger også kravet til organisatorisk kapacitet og lavpraktisk 
deltagelse. Ikke mindst kortvarige skype-møder kræver god planlægning, forberedelse og stram 
mødeledelse. Det stiller krav både til formand og resten af bestyrelsen. Den slags møder bliver kun 
gode hvis vi er tilstede og forberedte i hver vores rolle og bidrag. Jeg vil mene at vi skal fortsætte 
modellen, men er også nu (mere) bevidst om hvad det kræver. 
 
 
Vellykkede aktiviteter 
De mest vellykkede aktiviteter kan knyttes op til vores engagement i ERASMUS+ projekter. Projekt 
”Jordbrugslærere Rejser Ud” (JORU; 2015-17) fik virkelig luft under vingerne i sidste del af sit andet 
leveår. I projektet blev der i alt gennemført 14 rejser til 11 lande af 35 lærere i grupper på 2-3 
personer. Et inspirationskatalog på 40 sider med tværgående analyse af rejsemål og erfaringer 
smat omtale af hver enkelt rejse er udgivet. Der blev sendt 51.745€ med de rejsende hvilket svarer 
til 93% af bevillingen på 55.600 €. Selvom styrelsen har et mål om at ingen projekter må levere 
mere end 5% af bevillingen tilbage, har de dog bekræftet at EUROPEA Danmark leverede et flot 
resultat. Slutrapporten for projekt JORU blev med stor indsats af især Henrik Dethlefsen og 
Karolina Sikala klar til tiden og siden godkendt. 
 
Tre rejsegrupper fortalte om deres oplevelser og udbytte ved skolernes årsmøde den 25. august – 
en workshop der blev et tilløbsstykke med ca. 50 deltagere. Det svarer til hen mod 25% af samtlige 
deltager på årsmødet!! Nye T-shirts til bestyrelsen for EUROPEA Danmark hjalp yderligere med til 
at foreningen var synlig som aldrig før på årsmødet. 
 
I juni 2017 kom der meddelelse om at et nyt ERASMUS+ projekt ”Jordbrugslærere Og Elever Rejser 
Ud” (JOERU) var bevilget. Det betyder i alt 41.652 € til et konsortium på 14 skoler blandt 
foreningens medlemmer.  

 JORU 2.0”: 28 ansatte kan lave rejser i 13 lande, á 5 dage i grupper af 2-3 personer. 
 ”AgriECVET DK”16 elever kan deltage i AgriECVET kurser i Holland, Belgien, Norge eller 

Østrig. 
 ”euXeu”: 3 elever kan få støtte til tre måneders praktik i Irland, Skotland eller Holland. 
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Den 27. september blev der afholdt kick-off møde på Bygholm Landbrugsskole med deltagere 
tilmeldt fra 12 af konsortiets skoler. Dags dato er der godkendt ”JORU 2.0” rejseforslag for 8 rejser 
med i alt 18 deltagere. De fleste af rejserne bliver afviklet i foråret 2018. Fra 4.-24. marts kan midler 
fra EUROPEA Danmark sende 11 elever fra 3 skoler på AgriECVET kurser. Yderligere to elever 
deltager med midler fra Dalum Landbrugsskole som ikke er med i konsortiet. De tre legater til 
pratikophold er ikke afsat endnu, men der arbejdes på sagen gennem foråret.  
 
Alt i alt vil jeg her tillade mig at konkludere at der i den grad er skabt aktivitet der fremmer den sag 
som foreningen er sat i verden for: En lang række lærere og andre skoleansatte og elever kommer 
ud i Europa og får styrket deres internationale kompetence. Jeg tror ikke vi skal underkende den 
betydning det kan få at flere kommer afsted – og af at så mange flere skoler gør brug af de 
muligheder vi skaber. Nogle steder supplerer vi skolernes egen aktiviteter, andre steder skaber vi 
nye muligheder.  
 
 
 
Forandringer i ansvar og økonomi 
Vores engagement i at ansøge og drive ERASMUS+ projekter har i 2017 resulteret i en øget 
robusthed rent økonomisk. JORU-projektet landede et stort økonomisk bidrag i foreningens kasse 
fordi vi som ansøgere får 350€ pr. mobilitet (personrejse) til dækning af administrationsudgifter. 
Jeg mener dog at det ska betragtes som ekstraordinære indtægter. En positiv bundlinje på et 
projekt er i meget høj grad afhængig af den grad af ulønnet indsats som medlemmer af bestyrelsen 
(og dermed de involverede skoler) kan levere i form af arbejdstid brugt på at ansøgning og drift. 
Foreningen er i den sammenhæng en meget stor tak skyldig i fht. især Jordbrugets 
Uddannelsescenter når det gælder JORU projektet fra 2015-17.  
 
I forhold til foreningens øvrige økonomi er det ret store beløb som løber gennem et ERASMUS-
projekt. Vi må ikke glemme at administration af EU-midler påfører foreningen et væsentligt ansvar 
og en risiko. Både den danske styrelse og EU-kommissionen kan komme op til fem år efter og lave 
kontrol – og kræve tilbagebetaling hvis man konstaterer fejl og mangler! Derfor vælger jeg at kalde 
det gode økonomiske resultat i 2017 for en øget finansiel robusthed – for at signalerer at det ikke er 
et resultat af ordinær drift. Hvis vi bruger pengene i de kommende år, skal vi betragte det som 
ekstraordinære udgifter, for vi kan ikke forventer at nye penge kommer flydende ind på samme 
måde fremad! 
 
Øget økonomisk ansvar og risiko er også grunden til at vi har afsat en væsentligt større udgift til 
aflønning af kassereren fremover. Man kan ikke sætte en finger på den hidtidige kasserers indsats, 
men vi måtte indse at vi heller ikke kunne finde en afløser der ville påtage sig opgaven så billigt som 
den har været løst hidtil. Flere skoler afviste at lade administrativt personale løse opgaven uden 
fuld dækning af timeløn – hvis de da overhovedet kunne afse mandskab til opgaven. En løsning med 
outsourcing til et professionelt firma ville næppe heller være uden en væsentlig omkostning. 
Endelig ønskede bestyrelsen at finde en person, der ud over at lave regnskabet også ville 
interessere sig for foreningens og skolernes sag. Derfor var det en stor glæde at Claus-Ebbe 
accepterede ideen om at tage over efter Flemming. Det er aftalt med Claus-Ebbe at vi bruger det 
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næste år på at finde lejet for aflønning fremover og at han i øvrigt alene har rollen som kasserer og 
ikke agerer sekretær som Flemming tidligere (også) gjorde.  
 
I forhold til driften af det nye JOERU projekt trækker vi på indsats fra Majbritt fra Gråsten og 
Karolina fra JU - to der ikke (endnu) er valgt til bestyrelsen. Det har en kæmpe værdi at 
medlemsskoler lader ansatte bruge tid på opgaver som gavner foreningens virke – også skoler uden 
for den kreds der er repræsenteret i bestyrelsen. I sær her i opstarten af et projekt og senere he 
mod afslutningen går der mange timer med drift – for slet ikke at nævne de timer der blev brugt 
bare på at søge midlerne. Det skylder foreningen enkelte skoler en meget stor tak for. Vi har dog 
også aftalt at en del af de 350€ pr. mobilitet skal fordeles til de skoler som leverer timer til driften – 
det betyder som før sagt at foreningen ikke kan regne med samme indtægt på projekt fremover.  
 
 
 
Refleksion: Resultater versus mål 
Som nævnt i indledningen har vi nået rigtig meget i 2017! Jeg fristes til at sige at der selvfølgelig 
også var noget vi ikke nåede i mål med for. Det kan skyldes for store ambitioner og for høje mål. Det 
kan også skyldes for ringe evne til at gennemføre det man sætter sig for eller lover. Endelig kan det 
også skyldes at vi alle bare har travlt og kan finde det svært at holde EUROPEA-fanen højt i 
hverdagen. Min forgænger advarede i en beretning for nogle år siden om ildsjæle – vi må ikke bygge 
foreningens virke på dem og vi må ikke ende med at sidde og bekræfte hinanden i hvor meget vi gør 
til trods for at vi har travlt. Så det forjættende skær af ildsjæle lader vi lige brænde ud! 
Engagementet er højt! – ligesom ambitionerne – og i ”foreningsdanmark” er det næppe ukendt at 
selv engagerede og ambitiøse forsamlinger må konstatere at indsats til et fælles bedste kan være 
svært at få til at lykkes i alle ender og kanter. Vigtigst er det vel at blive ved med at lære af - og 
minimere - fejl og mangler. I det kommende år bliver det vigtigt at fokusere på at lykkes med JOERU 
– det SKAL lykkes. Den øvrige drift af foreningen skal selvfølgelig også lykkes, men her kan vi bedre 
vælge hvad vi tror vi KAN lykkes med hvis det f.eks. gælder nye initiativer. I min optik bør vi lære af 
2017 at vi kan lykkes med meget når mange trækker – men hellere må lukke emner hvis vi kan 
konstatere at det ikke rykker. 
 
Jeg vil også her konstatere på egne vegne at driften af EUROPEA Danmark kræver meget jævnlig 
opmærksomhed for at lykkes godt. Ikke de mange timer pr. uge, men jævnlig opmærksomhed. Hvis 
der ikke bliver fulgt løbende op af hver især på beslutninger og opgaver udvikler der sig fejl og 
mangler. Derfor opfordrer jeg en kommende bestyrelse til at bygge videre på ideen om jævnlige 
kortere møder som grundlag for, at vi hver især hyppigt får puttet EUROPEA ind i kalenderen og 
ind på ”to do” listen.  
 
 
Afrunding og tak. 
Til sidst vil jeg gerne takke alle, der har bidraget i årets løb. Jeg bringer en hilsen fra tidligere 
formand Henrik Dethlefsen, der som pensionist ikke fatter at han havde tid til at arbejde. Han havde 
desværre ikke tid til at være med i dag – men bad mig hilse.  
 
En særlig tak til Flemming Hagen Madsen, der efter mange års indsats som bekendt har valgt at 
stoppe som kasserer. Jeg har ikke gennemgået analerne for at konstatere hvor mange år du var med 
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som sekretær og kasserer – jeg tænker vi skal tilbage til før ruder konge var knægt for at finde tiden 
før din indsats begyndte. Du står for mig som indbegrebet af en nestor! Ordet nestor har ifølge 
wikipedia mange betydninger. Det er f.eks. navnet på en slægt af papegøjer – men intet kunne ligge 
mig mere fjernt end at sammenligne dig med farvestrålende pludrende omflaksende fjerkræ! Du 
skal nærmere kobles til den Nestor der ifølge traditionen skrev Nestorkrøniken – på russisk kaldet 
”Povest vremennykh let” eller på dansk ”Beretningen om de svundne år”. Du har i den grad styr på 
krøniken når det gælder EUROPEA. Både når det gælder økonomi og formalia har du altid kunnet 
afklare spørgsmål ud fra din indsigt gennem tiden og din sans for ordentlig proces. Du har i den 
grad fulgt tingene til dørs, ikke mindst her til sidst med overdragelsen til en ny kasserer. Du har 
flere gange sagt at du ikke slipper det før vi er i mål… – det – og mange andre gange hvor du har 
sørget for at tingene skete er jeg dig dybt taknemmelig for! Jeg vil have stor forståelse for hvis du 
også skal ud og være super travl pensionist – men håber at jeg/vi i kan få lov at forstyrre dig, hvis vi 
skulle komme helt til kort på et spørgsmål. Det vil tage lidt tid at få en ny nestor af din kaliber 
uddannet i EUROPEA Danmark! 
 
Endelig vil jeg også sige tak for indsatsen til Pernille Bjerre fra Roskilde Tekniske Skole. Hun har 
meddelt at hun her ved udløbet af hendes seneste 2–årige valgperiode ikke modtager valg. Jeg har 
heller ikke studeret din løbebane i EUROPEA Danmark, men ved at du er en erfaren international 
koordinator. Du har været - og er - en travl person der brænder for de internationale muligheder 
for dine elever – hvis jeg skal undgå at bruge ordet ildsjæl? - og jeg vil savne dit friske pust og gode 
humør fra det østlige Danmark. Du er en person der er der når du er der – det har været berigende 
at have dig med. Jeg ved at du er en slags nestor på alt hvad der vedrører elevers praktik i udlandet 
– og sikkert mange andre ting vedrørende internationalisering and uddannelse. Jeg håber at vi også 
må forstyrre dig sådan ”ad hoc” i fremtiden, hvis vi mangler et godt råd? 
  
Således nåede vi til vejs ende på min fortolkning af årets gang i foreningen. 


