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Bestyrelsen har behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 og ledelsesberetningen. 
 
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsaflæggelsen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven.  
 
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
København, den 21. februar 2018 
 
Administrativ leder 
 
 
Julie Rosenkilde 
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Til Foreningen Nyt Europa 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Nyt Europa for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnska-
bet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og forenin-
gens vedtægter. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen 
enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alterna-
tiv end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når så-
dan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 



  
 
Den uafhængige revisors erklæring   

 

5 
 

væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forår-
saget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-
svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning 
eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne ud-
trykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

 
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, 

samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udar-
bejdet, er rimelige. 

 
• Konkluderer vi, om foreningens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-

princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe be-
tydelig tvivl om fore-ningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vo-
res konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til 
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfø-
re, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 
 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herun-
der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores vi-
den opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det væres opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-
sentlige fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
 
Aarhus, den 21. februar 2018 
 

BRANDT 
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 

 
 
Preben Dunker 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 9228 
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Overordnet beskrivelse  

60 året for Romtraktaten er blevet kaldt Europas skæbneår. Men mere korrekt er nok, at 2017 er et skæbne-
år for alle os, der bor på vores hjørne af jordkloden. Udfordringerne er store og kendte med stigende natio-
nalisme, Brexit, flygtninge og migrationspres, Trump, Putin’s Rusland, ulighed, klima osv. Men vigtigst er 
det måske, at det ser ud til, at vi i Europa er blevet i tvivl om, hvem vi selv er, hvad der binder os sammen, 
og om de værdier og institutioner vi har opbygget i fællesskab siden anden verdenskrig. Som om selvtilli-
den svigter. Det gælder i høj grad os danskere, selv om vi, der jo kom med senere, også er blevet vant til 
EU – samarbejdet. Vi optræder i statistikkerne som meget positive overfor samarbejdet. Vi er heldigvis 
også kritiske, men har nok vænnet os selv til – i stedet for kritisk medvirken – mere at brokke os over alt 
det, der lugter af EU. Og så siger vi jo ofte nej til yderligere samarbejde. Således skrev formand Steen Gade 
indledende i vores e-bog, hvis EU er svaret hvad er så spørgsmålet, det er netop det der har præget Nyt 
Europas aktiviteter og tanker i 2017.  

Aktivitetsniveauet i  2017 har endnu engang været opadstigende Det er det tidligste bevis på den organisa-
toriske udvikling Nyt Europa er i gang med. Vi har stigende deltagere til arrangementer og oplever generelt 
en stigende interesse, især også med stigning i antal samarbejdspartnere og frivillige. Vi har stadig en stor 
gruppe der bl.a. har arrangeret Folkemødet for Nyt Europa, deltaget aktivt i andre debatter og været en del 
af undervisningsforløbets undervisere.    
 
Vi har styrket med andre civilsamfundsorganisationer som Europabevægelsen, FN-forbundet, WWF, Glo-
balt Fokus, 92-gruppen, FIC, Oxfam IBIS og mange andre og ligeledes haft flere arrangementer med Euro-
pa-Parlamentet og  Europa-Kommissionen i Danmark.  
 
Med det stigende aktivitetsniveau, der har betydning for bedre mødefaciliteter, og muligheden for at skabe 
arbejdsplads for de frivillige, hvilket har betydet at vi har fået udvidet kontorfaciliteterne med et lille møde-
lokale.  
 
I maj 2017 blev der skiftet ud i bestyrelsen fik sagt velkommen til Medine Duvarci, Saxe Lomholt og Da-
niel Branislav Christensen. I Nyt Europa er vi stadig meget opmærksomme på medlemmer, og styrkelsen af 
medlemstallet – igen i 2017 gik det godt og medlemstallet var på 370 betalende, og stadig mange der endnu 
ikke får betalt kontingent, simpelthen grundet forglemmelse, selvom de stadig ønsker at betale.   
 
Gennemførte aktiviteter i løbet af 2017 

• Debatmøder (43) 
• Undervisningsforløb 
• Bog 
• Kampagner og udspil 
• Europæiske projekter 
• Smart Sustainable Valley 
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Uddybning af aktiviteterne i 2017 
DEBATMØDER: 
I Nyt Europa har vi stadig stort fokus på vores møder, der er et afgørende trækplaster for organisationen. Vi 
har diskuteret vigtige emner, der er relevante for den nuværende europæiske debat, samt i overensstemmel-
se med vores overordnede strategi. Følgende debatter har vi haft i 2017 
 

• Fotoudstilling #RefugeeCameras – 27-29 januar, KPH Project Volume, Enghavevej København V 
 

• Cirkulær økonomi, skat & handel Mandag d. 20. Februar i Europahuset på Gothersgade: Karin 
Klitgaard, miljøpolitisk chef Dansk Industri,  Lars Koch, International Chef Oxfam Ibis , Søren 
Keldorff, bestyrelsesmedlem af Nyt Europa.  

 
• Europas Valg: Hvordan ser fremtidens Europa ud? 23. Februar på Christiansborg m Steen Gade, 

Formand, Nyt Europa. Kristine Rishøj Bille, Europabevægelsen. Troels Heeger, Berlingskes korre-
spondent i Tyskland. Henrik Prebensen, Seniorforsker ved Københavns Universitet. Lukas A. Lau-
sen, Formand for Det Udenrigspolitiske Selskab U35. Peter Hummelgaard Thomsen, EU-ordfører 
for Socialdemokratiet. Marie Krarup, Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Zenia Stampe, EU-
ordfører for Radikale Venstre.  Jakob Ellemann-Jensen, Politisk ordfører for Venstre. 

 
• Verdensmålene i Danmark, Europa og i Verden: 6.marts – Aalborg, Frivillighuset kl. 17.00-

19.00: Jørgen Eivind Olsen, Ph.D., professor, Institut for Agroøkologi, Klima og Vand, Århus 
Universitet & Anne Poulsen, direktør for WFP’s nordiske kontor. 

 
• Verdensmålene i Danmark, Europa og i Verden 7.marts – Aarhus, Vinterakademi, Dome of Vi-

sions kl. 10:00 Torleif Jonasson, FN-forbundet & Julie Rosenkilde, Nyt Europa (kun for deltagere 
af vinterakademiet) 

 
• Verdensmålene i Danmark, Europa og i Verden 7. marts – Hadsten Højskole 13.40-15.40, Steen 

Hildebrandt, Ph.D., professor & Lars Engberg-Pedersen, Ph.D., seniorforsker, DIIS. 
 

• Verdensmålene i Danmark, Europa og i Verden 7.marts – Aarhus, Dome of Visions 18.00-
20.00. Steen Hildebrandt, Ph.D., professor, Lars Engberg-Pedersen, Ph.D., seniorforsker, DIIS & 
Jørgen Eivind Olsen, Ph.D., professor, Institut for Agroøkologi, Klima og Vand, Århus Universitet 

 
• Verdensmålene i Danmark, Europa og i Verden 8.marts – Røddinge Højskole kl 8.30-10.00. 

Lars Engberg-Pedersen, Ph.D., seniorforsker, DIIS & Inge Henningsen, lector emerita, cand. stat., 
Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet 

 
• Verdensmålene i Danmark, Europa og i Verden 8. marts – Odense -Kulturmaskinen 17.00-

19.00. Lars Engberg-Pedersen, Ph.D., seniorforsker, DIIS, Inge Henningsen, lector emerita, cand. 
stat., Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet & Mette Fjalland, Kommunikations og 
partnerskabsrådgiver UNDP. 
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• Verdensmålene i Danmark, Europa og i Verden 9.marts – Brenderup Højskole kl. 9.00 – 10.30 
(ENG) Pernille Fenger, direktør for UNFPA’s nordiske kontor, Torleif Jonasson, FN-forbundet & 
Julie Rosenkilde, Nyt Europa 

 
• Verdensmålene i Danmark, Europa og i Verden 8. marts – Viborg- Viborg bibliotek – oplæg 

ved Torleif Jonasson, FN-forbundet & Julie Rosenkilde, Nyt Europa 
 

• Verdensmålene i Danmark, Europa og i Verden 10.marts – Ry Højskole kl. 10.30-12.00: Torleif 
Jonasson, FN-forbundet & Julie Rosenkilde, Nyt Europa 

 
• Ligestilling. Onsdag d. 1.marts. i Europahuset på Gothersgade: Britta Thomsen, tidl. Europaparla-

mentariker, S.  Ask Krogh, teamleder, Køn og Ligestilling, Institut for menneskerettigheder.  Nazi-
la Kivi, debattør og redaktør på magasinet Friktion 

 
• Parlamentsvalg i Holland: Hvordan ser fremtidens Europa ud? 14. Marts i Kulturcenter 

Nørrebro. Her stod Christian Foldager, cand.mag  og hallandskender for debatten.  
 

• Boglancering ifm. Romtraktatens 60 år, 25. marts 2017 på Klub i København. hør Steen 
Gade, Formand for Nyt Europa, Peter Wivel, Politikens Europakorrespondent og Andreas Kamm, 
Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. 

 
• Miljø & Klima. Mandag d. 27. Marts i Europahuset på Gothersgade: Kathrine Richardson, Leder 

af Sustainability Science Center, KU  Anders Eldrup, tidl. direktør DONG Steen Gade, formand for 
Nyt Europa & tidl. folketingsmedlem SF. 

 
• Lighed og den sociale union. Onsdag d. 5. April i Europahuset på Gothersgade: Jon Kvist, profes-

sor RUC,  Britta Thomsen, tidl. Europaparlamentariker, S.  
 

• Valgrejse til Paris, Frankrig 9.-13. April  
▪ Møde med Nicolas Sauger professor, Science Po, om hvorfor Hollande blev så upopulær?  
▪ Møde med Christian Fich den danske ambassade om det Franske valgs betydning for Dan-

mark 
▪ møde med Laurent Bigorgne Direktør Institut Montaigne  
▪ Møde med Yves Bertoncini Direktør, Jacques Delors Institute 
▪ Møde med Franck Reynier, Député fra Drôme og Borgmester i Montélimar   
▪ Besøg og rundvisningen i Palais Bourbon National forsamlingen 
▪ Kampagnedag med En Marche og møde på HQ 

 
• Det postfaktuelle samfund, fake news og populisme. Mandag d. 24. April i Europahuset på Go-

thersgade: Niels Jespersen, Information.  Mads Vestergaard, Forsker i politiske bobler og miljøet 
for politisk meningsdannelse på Center for Information og Boblestudier (CIBS), Københavns Uni-
versitet. 

 
• Optakt til det franske valg 3. maj 2017 på Klub i København med den franske ambassadør 

Francois Zimeray, Karin Mørch fra DR og Lone Loklindt. 
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• Europa i verden. Onsdag d. 10. Maj i Europahuset på Gothersgade: Ole Wæver, Professor Køben-
havn Universitet. Tarja Cronberg tidl. MEP for det finske parti Grønt Forbund, beskæftigelsesmini-
ster og tidl direktør for COPRI, Copenhagen Peace Research Institute Søren Riishøj, lektor i poli-
tisk og økonomisk udvikling i Øst- og Centraeuropa 

 
• Demokrati og fællesskaber. Mandag d. 29. Maj i Europahuset på Gothersgade: Marlene Wind 

professor og leder af  center for Europæisk Politik, KU Ove Korsgaard, professor emeritus, Aarhus 
Universitet. 

 
• Debat med Laurent Fabius – 31. Maj i samarbejde med Diamanten, på det Kgl. Bibliotek 

 
• FOLKEMØDE 2017 

▪ Hvis EU er svaret, hvad er så spørgsmålet? 15. juni Bornholm med Bjørn Nørgaard, Tarja 
Cronberg og Steen Gade 

▪ FN’s Verdensmål og Europa. Kan ’Big Data’ hjælpe os i mål? 16. juni 2017 med Ni-
els Plough, Danmarks Statistik og Christian Friis Bach  

▪ Verdensmålene – en kommunal dagsorden? 16. juni 2017, med Jørgen Estrup, FN-
forbundet, Steen Hildebrandt og Steen Gade – sammen med politikere og embedsmænd fra Kø-
benhavn, Odense og Aalborg Kommune 

▪ En Marche? 16. juni 2017 på Bornholm: franske ambassadør Francois Zimeray, Karin Mørch 
fra DR og Lone Loklindt 

▪ Date Europe 16. juni 
 

• Tyskland går til valg m. Per Øhrgaard 22. August 
 

• Ungdommens Folkemøde, 7-8 september. Lokalt/globalt – debatter med den franske ambassadør 
Francois Zimeray, Steen Gade og Lone Loklindt om hvor udfordringer skal løses, og hvilken rolle 
EU spiller. Arrangementet blev udført i flere etaper.  

 
• Valgrejse til Berlin 10. September 

▪ Møde med Politikens Europakoorespondent Peter Wivel 
▪ Møde med CDU 
▪ Møde med den danske ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen 
▪ Møde og kampagne med SPD 
▪ Møde med Die Grüne 

 
• Unionen LIVE med Rane Willerslev 13. September, et samarbejde med UNIONEN LIVE, om 

arrangement og udgivelse af PodCast 
 

• Fejring af verdensmålene 2 år – Climate Planet 25. September. Taler Mogens Lykketoft, Camilla 
Brücker ,UNDP. Claus Stig, Novozymes, Stina Soewarta, EU kommissio-
nen Clara  Halvorsen, Ungdomsdelegeret. Steen Gade, Nyt Europa. Troels Dam Christensen, 92-
gruppen, Jørgen Estrup FN Forbundet, Elisabeth Kiørboe, WWF, Petra Brøjtenborg Larsen, Spej-
derne 
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• Ambassadebesøg: Catalanske delegation i København 
28. september 

 
• Borgernes Europa topmøde, 8. Oktober – heldagsevent på Christiansborg, hvor borgere skulle 

diskutere EU’s fremtid, med udgangspunkt i de fem scenarier Juncker præsenterede i marts 2017. 
Her var både enkelt præsentationer, Margrete Vestager, fremlæggelser, samt politisk debat.  

 
• Unionen Live: Bertel Haarder, 24.oktober 

 
• EU Salon,: Grøn Energi og Klima 31. Oktober: Britta Thomsen, tidl. MEP og energiordfører, 

Næstformand Nyt Europa, Steen Gade formand for Nyt Europa, Gunnar Boye Olesen, politisk ko-
ordinator af VedvarendeEnergi og INFORSE Europe. 

 
• Ambassadebesøg: Portugal og relationen til EU, 7. November 

 
• Kommunalvalgsdebat: På hvilket niveau skal udfordringerne løsningerne løses? 13. November 

Jakob Hougaard (A), Niko Grünfeld (Å), Ninna Hedeager Olsen (Ø), Carl Christian Ebbesen Kul-
turborgmester DF (O), Sisse Marie Welling (F), Danny K. Malkowski (I), Mette Annelie Rasmus-
sen (B), Helle Bonnesen (C ), Jens-Kristian Lütken(V) 

 
• Ambassadebesøg: Valget i Tjekkiet og forholdet til EU, 16. november 

 
• COP21 og EU - 27. November: Pop-up debat med Steen Gade og Jesper Theilgaard.  

 
• The Future og the European Court 1. December, oplæg med dommer Robert Sparno i samarbej-

de med justitsministeriet og Københavns Universitet.  
 

• Uafhængige Stater i et grænseløst i Europa, 12. December – oplæg ved Jaume Castan Pinos 
 
UNDERVISNINGSFORLØB 
Nyt Europa’s undervisningskoncept, ønsker at give unge viden, færdigheder og holdninger til at være akti-
ve globale borgere. Med vores undervisning ønsker vi at understøtte, at elever dannes som verdensborgere - 
mennesker der tager globale problemer op, for at bidrage til løsningerne herpå. Herved ønsker vi at bidrage 
med viden om, ikke blot hvordan eleverne klarer sig i verden, men også hvorledes vi sammen må løse ud-
fordringer i fællesskaber, som ikke begrænser sig til hverdagen, samfundet eller det nationale. 
 
Den internationale Højskole og folkeskole i Helsingør 
Vi har faciliteret vores uddannelsesprogram “Hvad kommer flygtningesituationen mig ved?”  på den inter-
nationale Højskole i maj 2017. Her var der elever fra både den internationale højskole, samt elever fra Sko-
len ved Rønnebær Alle. De over 100 deltagerne var i aldersgruppen 14 til 23 år, hvilket gav en utrolig dy-
namik i  undervisningen. faciliteringen var på engelsk, og elever kom frem til mange interessante bud på 
hvordan vi løser udfordringerne med flygtninge i Europa.  
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Uddannelse af frivillige undervisere 
Vi har i løbet af 2017 sat fokus på at undervise de frivillige, for at gøre dem bedre i stand til at forstå og 
kommunikere de europæiske budskaber. Undervisningen tog også udgangspunkt i Nyt Europas vision om 
et mere demokratisk og bæredygtigt Europa, i forståelsen af EU’s institutioner og muligheden for at omsæt-
te viden til læring. Derudover havde vi gæsteoplægsholdere der har fortalt om EU’s asylsystem og flygt-
ninge i Europa, for at blive bedre klædt på til debatten. 
  
Politisk Kompetenceudviklingsforløb 
I efteråret 2017 afholdte vi et kompetenceudviklingsforløb over fem aftener for 20 kursister hovedsageligt i 
alderen 20-30. Forløbet blev udviklet på baggrund af antagelsen om, at vi alle har en rolle i demokratiet, 
som vi kan gøre bruge af ved at anvende vores stemme, hvilket kan styrke den offentlige debat, men at det 
ikke er alle, der ved hvordan de kan bruge deres stemme. Så da vi ønsker at få styrke den europæiske debat, 
skulle forløbet give kursisterne redskaber i formidling, således at de bagefter kunne bruge disse kompeten-
cer i en europæisk kontekst og i en debat om fremtidens Europa/EU. Hertil havde vi inviteret forskellige 
gæsteoplægsholdere, der hver havde fokus på et emne inden for politisk formidling. Vi havde nogle inte-
ressante aftener, med stor aktiv deltagelse fra kursisterne. Flere af kursisterne har efterfølgende engageret 
sig i Nyt Europa og er med til at planlægge og udføre aktiviteter i foreningen.  
 
De enkelte dage havde følgende temaer:  
 
Onsdag d. 20. september: Kreativ aktivisme & alternative virkemidler  
Få indblik i, hvordan social forandring og politisk indflydelse kan opnås gennem anderledes og aktivistiske 
metoder. Gæsteoplæg ved Steen Gade & Bjarke Lindemann. 
 
Torsdag d. 28. september: Formidling via. kroppen. Tanke: Krop: Stemme 
Få viden om, hvilken rolle kroppen spiller i fysisk formidling og få indsigt i hvordan du lytter med kroppen 
og bliver bevidst og dine kropslige vaner. Gæsteoplæg ved Maria Horn. 
 
Onsdag d. 4. oktober: Politisk kommunikation - debat som et håndværk 
Få viden om politisk deltagelse, hvordan det gode debatindlæg strikkes sammen og hvordan du kommer ud 
over stepperne med det. Gæsteoplæg ved Britta Thomasen & Martin Schröer.  
 
Torsdag d. 12. oktober: Produkt- & idéudvikling  
Få bragt den viden og de kompetencer, de har opnået igennem forløbet, i spil og få dem kombineret med 
dine egne interesser og din personlige faglighed. Gæsteoplæg ved Torben Vinter. 
  
Undervisning på Frederiksværk gymnasium 
Vi har faciliteret vores uddannelsesprogram “Hvad kommer flygtningesituationen mig ved?” for 150 elever 
der både bestod af  1,2 og 3.g’er på Frederiksværk gymnasium i november,. Eleverne deltog aktivt i dagens 
program, og diskuteret ivrigt udfordringer ved flygtningekrisen. De var også parate til at finde løsninger på 
udfordringerne og diskutere på hvilke niveauer, herunder lokalt, nationalt, regionalt eller globalt udfordrin-
gerne skulle løses på, samt hvilke institutioner der skulle være særligt ansvarlige i forhold til håndteringen 
af udfordringen. Eleverne havde også mange gode forslag til hvordan de som borgere selv kan deltage i 
løsningen på fælles globale udfordringer.  
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Nye samarbejdsmuligheder 
I 2017 blev det tydeligt at vores strategi for at komme i kontakt med skoler i forhold til vores uddannelses-
program ikke var velfungerende. Vi brugte usandsynligt meget tid på at kontakte skoler, for aldrig at nå 
nogle endelig aftale. Vi oplevede ikke, at dette var en mangel på interesse for uddannelsesprogrammet, for 
når vi talte med lærerne var de meget interesseret og optaget af det, vi så det i stedet som, at de i forvejen 
har travlt og havde svært ved at overskue planlægningen af det. Derfor var/er vi af den overbevisning, at 
det er bedre at gå gennem andre kanaler. Vi er derfor langsomt begyndt at opstarte et samarbejde med 
FALS (Forening for samfundsfaglærer) og forskellige kommuner.  
 
Vi deltog på FALS’ generalforsamling, hvor lærerne gav udtryk for det netop var den slags materiale de 
manglede til at udføre undervisning i demokrati og medborgerskab, men at de gerne selv ville havde ad-
gang til spillet, og derfor købe spillet og bruge det i deres undervisning, hvorfor vi vil begynde at sætte 
mere fokus på at sælge spillet og sammen med det tilbyde undervisning af underviserne, så de ved hvordan 
de bruger spillet og uddannelsesprogrammet generelt. Derud viste flere kommuner interesse, herunder: 
Århus, København, Hvidovre og Frederiksberg, derfor er vi begyndte at indlede et samarbejde med dem, 
således at de kan købe spillet og tilbyde deres kommunes skoler det, også med tilbuddet om oplæring af 
undervisningerne, men samtidige vil vi også gerne komme og facilitere det på deres skoler, hvis det kan 
have interesse.   
 
I 2017 har der således særligt været fokus på hvordan vi kunne udarbejde en ny strategi for at komme i 
kontakt med skolerne, da vi så at der var interesse for programmet, men at vi ikke fik nogle konkrete aftaler 
med skolerne.  
 
BOG 
Nyt Europa har i 2017 udgivet en e-bog, der griber fat i de udfordringer Europa står overfor i 2017 og for at 
bidrage til debatten om fremtidens Europa. Derfor bedte vi med denne aktivitet en bred kreds skrive om det 
europæiske samarbejde ud fra spørgsmålet: Hvis EU er svaret, hvad er så spørgsmålet? Netop for at kunne 
sætte fokus på alt det, som vi hver for sig går og tumler med i de her år. 

Spørgsmålet bliver besvaret af bogens forfattere: Margrethe Vestager, Lizette Riisgaard, Bente Sorgenfrey, 
Connie Hedegaard, Suzanne Brøgger, Malte Frøslee Ibsen, Bjørn Nørgaard, Morten Kjærum, Rasmus 
Brygger, Tarja Cronberg, Jon Kvist, Ask Krogh Hesby, Andreas Kamm, Peter Wivel, Steen Gade, Lone 
Loklindt, Britta Thomsen, Jakob Erle, Peder Kyst, Anne Mette Wehmüller og Søren Keldorff. 

KAMPAGNER & UDSPIL 
Vi har stadig fokus på de kommunikative kanaler, så organisationens profil kan strømlines. Vi har i 2017 
brugt denne platform meget, og især kapitlerne til bogen er fremsat kommet i spil her. Sociale medier som 
Facebook, Twitter og Instagram bliver stadig brugt flittigt. Medlemmerne får stadig tilsendt nyhedsbreve.  
 
#VisionerForEuropa & det 6.scenarie 
Europa og EU står overfor store udfordringerne. EU-institutionerne og det europæiske samarbejde mangler 
folkelig opbakning, hvilket har resulteret i at de nationale politikere bliver stigende skeptiske. Derfor for-
satte vi med vores kampagne #VisionerForEuropa i 2017, med særligt fokus på samarbejdet med SDG-
Watch Europe (beskrevet nedenfor), og deres 6.scenarie-kampagne og Europe We Want. Her har området 
været fokuseret på verdensmålene i europæisk kontekst og for Nyt Europa er det i særdeleshed vigtig at 
universalitetsbegrebet tydeliggøres, EU skal spille en ledende og afgørende rolle i implementeringen. Vi 
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ønsker at sætte fokus på at de Europæiske lande også forpligter sig, og sikre succesfuld implementering. Vi 
mener at det er vigtigt, at Europa og Danmark er frontløbere for resten af verden for at sikre en mere grøn 
og bæredygtig fremtid. 

 
Demokrati og Civic Space 
Et andet fokus emne, vi har startet med at sætte fokus på i 2017 er underbegrebet civic space. Civic space 
er et sæt af universelle regner, der giver folk lov til at organisere, deltage og kommunikere med hinanden 
frit uden forhindringer, hvilket er afgørende for et velfungerende demokrati. EU vidner i dag en erosion af  
Civic Space inden for dens grænser. Anti-NGO lovgivning, er ikke det eneste redskab regeringer bruger, 
smedekampagner og isolation bliver også brugt for at ramme menneske-rettighedsforkæmpere. Vi arbejder 
derfor både i Danmark og på Europæisk plan med dette tema.  I Danmark er Nyt Europa i arbejdsgruppe 
nedsat af Globalt Fokus, og på Europæisk plan er det nedsat af European Civic Forum.  
 
EUROPÆISKE PROJEKTER 
Nyt Europa er i 2017 blevet en bestyrelsesmedlem European Civic Forum, på den årlige generalforsam-
ling i Serbien. Nyt Europa deltog ECF seminar, med fokus på EU og Europas udfordringer i bredt forstand, 
samt om mulighederne for at optage nye medlemslande i EU. Igennem arbejdet i ECF deltog vi også aktivt 
i projektet om European Citizensship Award i november 2017 der gives til organisationer, medier eller 
personer der arbejder for og giver opmærksomhed til inspirerende initiativer, der arbejder med det europæi-
ske demokratisk deltagelse og fællesskab i praksis. I år gik priserne til Polish Women’s Strike, We are Here 
Academy, Taste of Home og Said Jasser. 
 
Nyt Europa er blevet en del af det paneuropæiske projekt Practice Solidatity and Shape Europe med den 
ledende organisation i European House i Ungarn.  Formålet med projektet er at have samtale med europæi-
ske borgere på tværs af grænser om europæiske spørgsmål. I år, har projektet haft formøde i Bruxelles, og 
første etableret konference i Budapest i December 2017.  
 
Nyt Europa er forsat en del af ”Working group on Participation” nedsat af European Civic Forum og 
Volunt Europe der tager udgangspunkt i aktivt medborgerskab i Europa på tværs af landegrænser. Nyt Eu-
ropa har en stærk interesse i at være med i disse tværnationale programmer. Nyt Europa mener, at det er 
afgørende, at vi skal arbejde for at have en endnu større international profil, da projekter der kan styrke og 
forandre europæisk politik skal ske i samarbejde med europæiske partnere.  
 
SMART SUSTAINABLE VALLEY  
I 2017 var Aarhus Europæisk kulturhovedstad og Romtraktaten fyldte 60 år. Vi mener, at der er stærkt 
behov for nytænkning  når det kommer til både EU, EU’s institutioner og samarbejdet mellem de europæi-
ske lande. Dette har uden tvivl været en synlig realitet i 2015 og 2016, med henhold til den europæiske 
styring af flygtningesituationen, herunder det manglende koordineret samarbejde mellem medlemslandene. 
Nyt Europa kæmper stadig for et bedre EU, med bæredygtige og langsigtede løsninger for vore udfordrin-
ger. Det gælder både økonomisk, socialt og på klima og miljøområdet. 
Vi mener at EU trænger til nytænkning for at bibeholde det vigtige samarbejde. Disse diskussioner vil vi 
føre videre i 2016, men kulminerer i 2017 i forbindelse med at EU fylder 60 år. I foråret 2017 sætter vi 
fokus på bæredygtighed og Europas fremtid, gennem forskellige møder både i Danmark og i Europa, sam-
men med bl.a. Global Citizens i Aarhus og nogle af vores europæiske partnere  (ARCI, European Network 
for Social Innovation and Solidarity. European Civic Forum etc.).  
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Verdensmålene for bæredygtig udvikling har været omdrejningspunktet for disse diskussioner. Vores klare 
fokus var at styrke den europæiske implementering af verdensmålene, gennem styrket samarbejde mellem 
mange forskellige europæiske civilsamfundsorganisationer.  
 

• I januar afholdes det første møde i denne aktivitetsrække der vil satte fokus på danske organisatio-
ners netværk omkring verdensmålene. Her deltog over 20 forskellige NGO’er, interesseorganisati-
oner og virksomheder i et møde om fremtidens partnerskaber. Der var oplæg af professor Jakob 
Torfing, Roskilde Universitet, om hvordan vi bedst løser udfordringer i partnerskaber.   

• 23-25. marts mødets vi i Rom, for at diskutere SDG’ernes implementering i Europa og hvorledes 
det europæiske samarbejde skal imødekomme denne dagsorden i relation til romtraktatens 60 års 
fejring.  Netop Rom traktatens fejring, har samtidigt været et vigtig udgangspunkt for videre reflek-
sion om hvilket Europa og EU vi ønsker i fremtiden. Og det her var startskuddet til en bedre kon-
stituering af netværket SDG Watch Europe.   

• 23/24. Maj afholdte vi en konference i Bruxelles med organisationer fra hele Europa, der nu er med 
i SDG Watch Europe, hvor bæredygtighed, demokrati og fremtidens Europa var omdrejningspunk-
tet for diskussionerne. Her fik vi nedsat konkrete tværnationale arbejdsgrupper, herunder en plat-
form der kan styrke det europæiske civilsamfunds samarbejde om verdensmålene for bæredygtig 
udvikling.  

• 30. Maj afholdes en konference i Bruxelles med personer fra hele Europa, med særligt fokus på 
fremtidige kampagner, herunder det 6.sceariekampagne, samt EU budget kampagne – men fokus 
på den bæredygtige omstilling og verdensmålene for bæredygtig udvikling.  

Aktiviteterne blev gennemført i samarbejde med Global Citizens, European Civic Forum og SDG Watch’s 
netværk, der har flere end 100 europæiske organisationer som medlemmer.  Midlerne til disse events er 
primært fundet gennem Europa Kommissionen. Det har været afgørende for Nyt Europa at styrke samar-
bejdet på tværs af grænserne i Europa igennem forskellige former for samarbejde indenfor verdensmålene.  
 
 
 
 
 



  
 
Anvendt regnskabspraksis   

 

16 
 

Vi har aflagt årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-
virksomheder. 
 
Årsrapporten aflægges efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forenin-
gen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-
eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-
ser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant 
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventu-
elle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt 
beløb. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller bekræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
RESULTATOPGØRELSE 
Kontingenter 
Kontingenter indregnes når de er indbetalt. Medlemskartoteket ajourføres i overensstemmelse med de fak-
tisk modtagne kontingentindbetalinger. 
 
Tilskud 
Tilskud indtægtsføres i det år tilskuddet vedrører. 
 
Frivilligt arbejde 
Frivilligt arbejde indregnes som indtægt i det år arbejdet er udført. Frivilligt arbejdet værdiansættes til 120 
kr. pr. time.  
 
Personaleudgifter 
Personaleudgifter omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til 
social sikring mv. til selskabets medarbejdere. Herudover omfatter posten ligeledes værdien af frivilligt 
arbejde. 
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Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til repræsentation, administration og lokaler. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger. 
 
Skat af årets resultat 
Foreningen er ikke skattepligtig. 
 
BALANCEN 
 
Materielle anlægsaktiver 
Små aktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-
opgørelsen. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduce-
res med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende regnskabsår. 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.  
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2017 2016 
Note kr.   kr.   

Indtægter 
Kontingenter    84.830 77.350 
Driftstilskud fra EU-Nævnet   754.134 750.000 
Andre indtægter fra projektarbejde    266.287 94.041 
Andre indtægter fra samarbejdspartnere 300.000 750.000 
Andre indtægter fra frivilligt arbejde 206.120 152.220 

1.611.371 1.823.611 
Personaleomkostninger 1 -774.387 -722.019 
Andre eksterne omkostninger 2 -116.279 -75.973 
Omkostninger til aktivitet 3 -739.432 -961.586 
RESULTAT FØR RENTER    -18.727 64.033 
Renter -1.886 -379 
ÅRETS RESULTAT -20.613 63.654 

Forslag til resultatdisponering 
Overført til reserve vedr. Europa-Nævnet -63.968 -13.467 
Overført til frie reserver 43.355 77.121 

-20.613 63.654 
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31/12 2017 31/12 2016 
Note kr. kr. 

AKTIVER 
Huslejedepositum 12.500 12.500 
Tilgodehavender   222.163 225.397 
Forudbetalt husleje  4.271 4.167 
Likvide midler   352.764 372.519 
AKTIVER I ALT 591.698 614.583 

PASSIVER 
Reserve vedr. Europa-Nævnet 4 0 63.968 
Frie reserver 5 536.662 493.307 
EGENKAPITAL I ALT 536.662 557.275 

Offentlig gæld  22.531 25.725 
Feriepengetilsvar 7.505 6.583 
Skyldige omkostninger   25.000 25.000 
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT   55.036 57.308 

PASSIVER I ALT 591.698 614.583 
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2017 2016 
kr. kr. 

Note 1. Personaleomkostninger 
Lønninger   479.790 489.927 
Feriepenge 47.825 60.810 
Pension  33.619 0 
Andre sociale omkostninger 7.033 12.679 
Lønrefusioner 0 6.383 

568.267 569.799 
Udført frivilligt arbejde 206.120 152.220 

774.387 722.019 

Note 2. Andre eksterne omkostninger 
Internet, telefon, web-site og anden software 15.722 12.362 
Lokaleomkostninger 50.521 33.783 
Forsikringer    2.424 4.301 
Kontorhold 10.481 8.244 
Revision 25.000 25.000 
Revision tidligere år  11.875 -7.500 
Datalønsgebyrer 506 431 
Diverse -250 -648 

116.279 75.973 
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2017 2016 
kr. kr. 

Note 3. Omkostninger til aktiviteter 
WEB - Nyt Europa Akademiet for engagerede unge 
Materiale  14.008 9.184 
Akademi 22.423 3.909 
Bruxelles  81.883 18.745 

118.314 31.838 

Møder  
Lokaleleje, oplægsholdere mv.  198.460 100.492 
Rejser, oplægsholdere og deltagere 24.864 19.840 
Annoncering 40.343 10.640 
Folkemødet 26.802 27.122 

290.469 158.094 

Rom-trakaten 60 år / Smart Sustainable Vally (2015, 2016 og 2017) 
Programmering 0 2.062 
Rejser, oplægsholdere og deltagere 29.907 19.592 
Design og illustrationer 742 0 
Omkostninger afholdt af samarbejdspartnere 300.000 750.000 

330.649 771.654 

Omkostninger til aktiviteter i alt  739.432 961.586 

 
Udover ovenstående har foreningen været i gang med at udgive en bog. I 2017 har der alene været 
anvendt frivilligt arbejde af bogens forfattere og redaktører.  
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 31/12 2017 31/12 2016 

kr. kr. 

Note 4. Reserve vedr. Europa-Nævnet 
Saldo 1. januar 2017 63.968 77.435 
Overført resultat -63.968 -13.467 

0 63.968 

Note 5. Frie reserver 
Saldo 1. januar 2017 493.307 416.186 
Overført resultat 43.355 77.121 

536.662 493.307 
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