
Q1 Hvordan vil du vurdere følgende:
Besvaret: 102 Sprunget over: 0
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NR. SKRIV GERNE KOMMENTAR DATO

1 Ej indkartering og shuttle-bus transport, så derfor hverken/eller 17-04-2018 11:14

2 Jeg benyttede hverken shuttle-bus eller overnatning på hotellet. 15-04-2018 18:07

3 Jeg kan ikke besvare de to spørgsmål vedr. indkvartering og shuttle-bus, da jeg hverken
udnyttede overnatningsmuligheden eller bustransporten. Det burde have været afspejlet i
spørgeskemaets endelige design.

12-04-2018 12:36

4 Jeg brugte ikke Shuttle-bus, men en super god ide. 12-04-2018 10:58

5 Jeg mener det skal diskuteres om det er rimeligt at man kan afskære repræsentation ved at
afvise eneværelser.

12-04-2018 09:42

6 På alle måder et veltilrettelagt rep. møde. 12-04-2018 08:42

7 Brugte ikke shuttle-bus 12-04-2018 07:53

8 jeg overnattede ikke 11-04-2018 19:33

9 Overnattede andet sted og kørte selv. Lidt uheldigt, at restauranten var delt så meget op, især
når der var så mange taler og optræden

11-04-2018 18:59

10 Som deltager fra værtskommunen kan jeg kun udtale mig om nogle af punkterne. Jeg varmeget
tilfreds med det samlede arrangement!

11-04-2018 12:40

11 Benyttede ikke shuttle-bussen, men det er godt at tilbuddet er der. 11-04-2018 12:25

12 En lille ting: Fra dele af festmiddagslokalerne kunne man ikke se (og knapt høre) "scenen".
Men va pokker.

11-04-2018 10:10

13 Jeg havde alternativ overnatning og kørte i egen bil med en anden delt ager 11-04-2018 09:27

14 Jeg kørte ikke med shuttel-bus 11-04-2018 08:43

15 Benyttede ikke shuttle-bus 11-04-2018 08:36

16 Der var lidt kaos lige ved ankomst til hotellet omkring info, hvis man gerne ville til
begyndermøde. Der kunne godt have været én der lige guidede hen til begyndermødet.Eller var
det rigtig godt :)

11-04-2018 08:10

17 Var ikke indkvarteret og benyttede ikke shuttle-bus. Jeg er utilfreds med, at jeg ikke kunne få
eneværelse på Hotel Fåborg Fjord

10-04-2018 22:37

18 En liste over anvendte forkortelser i det udsendte materiale kunne godt bruges ;-) 10-04-2018 22:23

19 jeg var kun tilstede lørdag og har derfor ingen mening om indkvarteringen 10-04-2018 21:34

20 brugte ikke shuttle-bus 10-04-2018 21:08

21 Brugte ikke shuttle bus, men så at den fungerede. Var turleder på en tur, og flere af deltagerne
viste ikke hvornår sidste bus kørte.

10-04-2018 20:50

MEGET TILFREDS TILFREDS HVERKEN/ELLER UTILFREDS MEGET UTILFREDS I ALT

Information før mødet

Mødefaciliteter

Indkvartering

Forplejning

Beliggenhed

Shuttle-bus transport
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22 Jeg syntes middagen om aftenen var direkte dårlig. Frokost og morgenmad god 10-04-2018 20:17

23 Vil ikke bo sammen med en fremmed i dobbeltseng! 10-04-2018 19:49

24 Problemet at der er glasdør til brusebadet, gør det meget lydt når deler værelse med en anden
person.

10-04-2018 19:31

25 Deltog kun lørdag eftermiddag 10-04-2018 19:26

26 Fik kørelejlighed 10-04-2018 18:08

27 Har ikke brugt shuttlebus 10-04-2018 17:52

28 Mødemateriale er godt men må sendes ud tidligere 10-04-2018 17:00

29 Ønsker at bo på enkeltværelse 10-04-2018 16:36

30 Akustikken i restauranten var elendig, man kunne dårligt førstå, hvad sidemanden sagden,
hvilket man bliver meget træt af.

10-04-2018 16:31

31 Jeg overnattede ikke og deltog ikke i middagen og kan derfor ikke svare på spørgsmål relateret
hertil.

10-04-2018 16:29

32 Værelset var fint men min værelseskammerat snorkede langt ud over det normale. Han burde
have haft et enkeltværelse

10-04-2018 16:15

33 Brugte ikke bus. 10-04-2018 16:11

34 Kørte selv 10-04-2018 16:00

35 Var der kun om lørdagen 10-04-2018 14:55

36 Som nordjyde skal man jo helst finde noget at klage over. Men det er svært her. Det skal lige
være at Eigil snorker. Spøg til side, det hele var OK.

10-04-2018 14:16

37 Det er ikke rimeligt at indkvartere voksne mennesker på delt dobbeltværelse. Hvis man ikke
kan finde steder,der er store nok, kunne man overveje, om det var nødvendigt, at sekretariatet
skulle have 41 deltagere med.

10-04-2018 14:01

38 Meget godt sted med mange gode kvaliteter. Kedeligt at vi ikek kunne være i et lokale til
middagen, men det er ikke væsentligt.

10-04-2018 13:56

39 Benyttede ikke shuttle-bus transport 10-04-2018 13:55

40 Benyttede ikke Shuttle-Bus, derfor svar i hverken/eller. 10-04-2018 13:55

Q2 Hvor tilfreds var du med håndteringen af REP-mødets forskellige
elementer?

Besvaret: 102 Sprunget over: 0
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TILFREDS NEUTRAL UTILFREDS DELTOG
IKKE

I
ALT

VÆGTET
GENNEMSNIT

Dialogboderne

Forslagene om REP og HB's
sammensætning

Hans Stavnsagers oplæg

Hilsen fra Natur og Ungdom

Middagen lørdag aften

Mikkel Holm Sørensens oplæg

Mødeafslutning

Personvalgene
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NR. SKRIV GERNE KOMMENTAR DATO

1 Jeg havde selv været med til at forme forslagene om HB og Rep.s sammensætning og vurderer
selvfølgelig, at det var relevante forslag. At de som alle andre forslag fra Samråd Nordsjælland
bankes ned under gulvbrædderne, får os ikke til at undlade at tænke strategisk og politisk. Vi
ønsker en demokratisk organisation i udvikling.

15-04-2018 18:07

2 Formuleringen "Hvor tilfreds var du med håndteringen af REP-mødets forskellige elementer"
fremstår uklar. Går det på det rent konkrete, praktiske, logistiske, eller forventes der også
indholdsmæssige vurderinger?

12-04-2018 12:36

3 Foretrækker at undlade ikke økologisk svinekød. Der er mange økologiske alternativer. 12-04-2018 08:42

4 Der var sat for meget tid af til forslagene om rep's og hb's sammensætning. Her kunne
diskussionen godt være kørt mere stramt. En ulempe ved rep. har ordet er, at sagerne ofte - i
det mindste de gange, jeg har været med - ikke er ordentligt belyst og heller ikke bliver det. Dog
god diskussion om erstatningsnatur

11-04-2018 18:59

5 Jeg ville gerne have en præsentation fra de Personligt Valgte Medlemmer af rep også. Der var
mange gode folk og det var svært at vælge. Mht sted, så synes jeg at der er mange andre
dejlige steder i DK, selvom Faaborg er skøn.

11-04-2018 15:24

6 Jeg synes, det var rigtig godt med et oplæg fra en politiker. I dette tilfælde borgmester Hans
Stavnsager. Man kunne sagtens dyrke det noget mere ved rep. møderne.

11-04-2018 12:40

7 Håndteringen af forslagene var o.k. fra dirigentens side, men Peter Skat burde have brugt sit
indlæg efter hver debat til at sige noget i retning af: "Nå, ok. Jeg synes stadig det er et godt
forslag, men det giver nok ikke meget mening at stemme". I øvrigt finder jeg det uforskammet at
forslagsstillerne flere gange fortalte den løgn at forslagene var SR Hovedstadens, og ikke som
sandt er, deres egne - med en eller anden delvis opbakning fra andre.

11-04-2018 10:10

8 Et meget flot REP møde og en dejlig tur til Bøjden Nor. en sober og konstruktiv tone i debatten.
Kun de tre forslagsstillere om REP ændring var uhelidg men det var jo deres valg at komme
med det.

11-04-2018 09:27

9 Det var svært at høre talerne til middagen. Meget spredt måde at sidde på, men det var jo svært
at gøre anderledes. For os nye, ville det have været rart med en lidt mere detaljeret forklaring af
regnskabet.

11-04-2018 08:10

10 "håndteringen af REP-mødets forskellige elementer?" Var det " REP-mødets forskellige
elementer?" vi skulle svare på?

10-04-2018 23:03

11 Meget fine tur med vidende lokale DNere. Jeg var på Tur 1 10-04-2018 22:58

12 Bøjden turen kunne godt - med den samme distance- have været ½ time kortere, da vi var
mange, der skulle køre langt efterfølgende. Og så kan inaktiv ventetid på bussens tilbagekørsel
til Faaborg godt virke lidt irrelevant. For premieren på FILMEN, der skulle forsvare DN´s
fortsatte ret til at rejse fredninger var alt for stiv og amatøragtig. Brug børn og smukke, unge
mennesker i bevægelse som staffage i stedet for døde ansigter. Selv motiverne var heller ikke
æstetisk præsenteret så optimalt, som det kan gøres.

10-04-2018 21:08

13 Dialog boderne er gode. Vil man også have lidt pause, er der for lidt tid! Var turleder på tur 1, så
min vurdering må være neutral. Vi havde 48 forhånds tilmeldte på tur liste, mener vi var 32. En
stor procentdel det ikke mødte op! Vi andre nød vejret. Når det er geografisk muligt var det en
god ide at inddrage nabo afdelingerne.

10-04-2018 20:50

14 Deltog alene lørdag. Kunne ikke afse en søndag til emner der ikke har relevans til Rep.
beslutninger

10-04-2018 19:49

15 Både lyd/billede og optræden var umulig at følge med i hyldesten af Ella Maria. Alt for dårligt
lokale til den slags. Vi var en del, som slet ikke kunne se noget.

10-04-2018 19:01

16 Personvalgene burde have ligget først på programmet inden årsregnskab og de 2 forslag vedr.
HB og repræsentantskabet

10-04-2018 18:55

Præsidentens beretning

REP har ordet

Turene

Årsregnskab 2017
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17 Deltog på en superfin og meget veltilrettelagt tur nr. 4, under meget kompetent ledelse:-) 10-04-2018 17:36

18 Mht. forslag til HB og REP var det fra de tre forslagsstillere og ikke fra Samråd Nordsjælland 10-04-2018 17:00

19 Meget spændende at deltage. 10-04-2018 16:45

20 Havde forslag til REP har ordet som ikke blev taget i betragtning. Jeg kunne dog godt tænke
mig en tilbagemelding! Havde jeg misforstået noget, eller er det bare en helt umulig tanke? Var
med på tur 4 til grusgraven - en helt forrygende tur. Formidabel natur med en ualmindelig
vidende og top angageret turleder, Carsten. Dertil en helt perfekt dag. Det var simpelt hen til UG
med x og slange. TAK FOR DET??

10-04-2018 16:18

21 Som altid et godt tilrettelagt arrangement, og tingene fungerede, som de skal. Ualmindelig
lækker middag lørdag aften, men også den øvrige servering var meget fin. Dejligt lige at høre
fra Natur og Ungdom. Ualmindeligt spændende oplæg af Mikkel Holm Sørensen. Rigtig godt
med disse lidt anderledes indslag!!Men også borgmesterens indlæg var godt.

10-04-2018 16:11

22 Jeg er stærk utilfreds med sammenblandingen mellem Enhedslisten politik og så min elskede
naturforening. IKKE et godt match

10-04-2018 14:55

23 ikke utilfreds med middagen, men blot for at pege på, at det var et uhensigtsmæssigt lokale til
fællesaktiviteter (sange, taler, optræden)

10-04-2018 14:49

24 Det er svært for nye at komme ind i de forskellige udvalg/ en gang imellem må de gamle trække
sig. Derfor skønt med en ny ung præsident og n ny ung, der ikke blev præsident

10-04-2018 14:43

25 Jeg syntes at turen til Jordløse var lidt kort, men frokosten var god og det var hyggeligt at stå og
snakke til kaffen

10-04-2018 14:42

26 Flot oplæg af både Mikkel Holm Sørensen og Hans Stavnsager 10-04-2018 14:40

27 Interessen for valg af de 2 udvalgsformænd står i skærende kontrast til deres åbenbare magt. 10-04-2018 14:37

28 For meget kø ved dialogboderne, nåede for lidt i dem 10-04-2018 14:01

29 Meget tilfredsstillende rep.møde 10-04-2018 13:56

64,71% 66

35,29% 36

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

Q3 Hvad er din overordnede vurdering af REP-mødet?
Besvaret: 102 Sprunget over: 0

I ALT 102

NR. EVT. KOMMENTAR (GERNE FORSLAG TIL, HVAD VI KAN GØRE BEDRE) DATO

1 Jeg synes dog, at det er under al kritik, at HB-medlemmerne kun udtrykker deres naturpolitiske
holdning ved ønske om valg/genvalg. Der var ikke udtryk for naturpolitisk holdning endsige
interesse fra HB-medlemmerne. Småsnak og mobil-aktivitet var det indtryk jeg fik af flertallet af
HB-medlemmerne. Det bør tages op og ændres.

15-04-2018 18:07

2 Punkterne i REP har ordet kunne afsluttes med "hvad så nu?" Var det en markering, et
indspark eller et ønske om fokus?

12-04-2018 09:42

3 Dejligt at være forhånds forberedt vedr. mødematerialet især info. om kandidater, som er på
valg. Vemodigt at tage afsked med Ella Maria, som har været en værdig og ordentlig præsident,
men er overbevist om, at Maria vil og kan løfte opgaven som en fagligt velfunderet og
veltalende personlighed.

12-04-2018 08:42

4 Hele mødet incl. indkvartering/indtjekning foregik meget smidigt, varede dog lidt inden jeg fandt
frem til frokosten for nybegyndere.

11-04-2018 14:46

SVARVALG BESVARELSER

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds
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5 Fin tilrettelæggelse og organisering. Dirigenten afviklede punkterne fint, og tiden blev i den grad
overholdt. God stemning og forårshumør!

11-04-2018 12:40

6 Der var mange sider at læse. Er det muligt at skrive hvor mange sider mødematerialet
indeholder? Jeg nåede at læse det, men fik startet for sent i forhold til sideantallet og gik for let
hen over materiale 3.3

11-04-2018 12:25

7 Hvis man kan få en dagsorden, hvor det vigtigste er først og så økonomi og vedtægtsændringer
senere. Måske nogle korte gruppedrøftelser, som vi havde lidt af under borgmesterens oplæg
så vi får talt sammen om fælles emner med andre lokalafdelinger.

11-04-2018 09:27

8 DN´s såkaldte julerevy og filmen med scenerne, hvori indgik optrin med sekretariatets
medarbejdere i "nøgendragter" var til tider tåkrummende pinligt dårligt og amatør-agtigt
serveret. Hvis man er tilfreds med den standard, så bør produktet i hvert fald forbeholdes en
mere snæver kreds i de sene timer i en intern julefrokost på Masnedøgade

10-04-2018 21:08

9 Mærkeligt at se at person fra anden org. er stiller for kandidat til præsidentposten 10-04-2018 19:49

10 Spar musikken væk. Brug pengene på anden underholdning eller naturen eller den økologiske
jordbrugsfond.

10-04-2018 19:01

11 Det kan næppe gøres meget bedre 10-04-2018 17:00

12 Mange utrolig dygtige repræsentanter og dertil et valg af den helt rigtige præsident til at tegne
firmaet de næste 3 år. Jeg var med for første gang og fik fint udbytte om det videre forløb ved
det oplæg Thomas gav arbejdsfrokosten.

10-04-2018 16:18

13 Dette spørgeskema ser tiltalende ud, man får lyst til at se nærmere på det, og mængden af
spm. er tilpas.

10-04-2018 16:11

14 Tilfreds med stedet 10-04-2018 14:55

15 En rigtig god stemning, og håb for fremtiden prægede landsmødet 10-04-2018 14:43

16 Meget flot valgkamp og valgprocedure, og god stemning under og efter præsidentvalget 10-04-2018 14:42

17 medlemsvalgte bør opmuntres til indlæg og prioriteres før indlæg fra PV, der jo kun
repræsenterer sig selv

10-04-2018 14:37

18 Jeg var meget tilfreds med at få dagsorden tilsendt som Word-fil 10-04-2018 13:56

76,24% 77

19,80% 20

3,96% 4

Q4 Hånden på hjertet: Fik du læst mødematerialet?
Besvaret: 101 Sprunget over: 1

I ALT 101

NR. HVIS DU IKKE FIK LÆST MØDEMATERIALET, HVAD ER ÅRSAGEN? DATO

1 Jeg modtog det aldrig på print 12-04-2018 17:26

2 Det nåede ikke frem med posten 12-04-2018 09:42

3 En meget travl periode 12-04-2018 07:53

4 Jeg koncentrerede mig om alt materialet om de personlige valg 11-04-2018 15:24

5 Ikke alene 'stort set'. Jeg har læst det hele. 11-04-2018 09:53

6 Information om alle de valgbare er megetomfattende. Præsidentkandidaternes programmer var
passende.

10-04-2018 23:03

7 Fik læst materialet til de punkter, jeg deltog i. 10-04-2018 22:37

8 en travl hverdag, hvor man fokuserer på det vigtigste 10-04-2018 21:08

SVARVALG BESVARELSER

Ja, stort set

Njah, jeg fik bladret det igennem og læste lidt hist og her

Nej, ikke rigtig
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9 Fik nok læst det jeg viste jeg interesserede mig for, ellers havde præsident valget fyldt meget.
På en eller anden måde, var det bare det vigtigste. Så alt det andet vigtige kom i anden række.
Jeg plejer at læse stort set alt!

10-04-2018 20:50

10 Det kræver omhu og tid at gennemskue regnskabet og de organisatoriske forhold har ikke så
stor interesse for mig. Desuden kunne jeg kun deltage lørdag eftermiddag.

10-04-2018 19:26

11 Det sendes ud for sent 10-04-2018 17:00

12 For meget om ørerne lige op til rep-mødet, men ville alligevel ikke undvære det 10-04-2018 14:43

13 posten leverede materialet den 4. april !!! 10-04-2018 14:37

14 Uforventet høj travlhed op til mødet 10-04-2018 13:56
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