
Q1 Hvordan vil du vurdere følgende:
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NR. EVT. KOMMENTAR DATO

1 Det kunne være dejligt hvis der under spisningen og under gruppe opgaverne var et bord eller
en gruppe til kun de unge. Så kan vi snakke sammen og høre hvordan vi gør i de forskellige
ungdomsafdelinger og give hinanden gode ideer til arrangementer mm. ??

23-11-2018 11:56

2 Mødelokalet var måske lige knap stor nok ? 22-11-2018 17:33

3 Jeg var indkvarteret i Kolding centrum 22-11-2018 13:26

4 Dejligt at I rent faktisk i år begrænsede mængden af (rødt) kød relativt meget. Virkelig lækkert
mad og indkvartering, omend det nok ikk må blive mindre før pladsen bliver for trang.

22-11-2018 13:19

5 Alt klappede, og det fremgik tydeligt, at der er gjort et stort forarbejde 21-11-2018 11:15

6 Det var på alle måder et meget vellykket Rep-møde. Tak for god planlægning. 20-11-2018 21:47

7 Hvis Kolding Fjord ikke er dyrere end det vi plejer, bør vi helt klart vende tilbage om et par år. 20-11-2018 16:37

8 Jeg er glad for at jeg nåede at gå en tur i området inden mødet. 20-11-2018 12:11

9 Et pragtfuldt sted, og en fin tur til Skamlingsbanken, sikke et landskab. Når jeg kun skriver
tilfreds med information om får mødet, skldes det at jeg ikke havde fået det sidste materiale o
regnskab i hånden før jeg kom hjem fra mødet. ellers meget fint.

20-11-2018 11:16

10 Alt fremragende - dog lidt langt fra tog til bus for mig med 2 krykker, men det gik. 20-11-2018 09:25

11 Koldingfjord holder virkelig en høj standard 20-11-2018 08:09

12 Bedste lokaler nogensinde. Plads og akustik i top. Alle kunne se hinanden under middagen. 20-11-2018 00:21

13 Går ud fra information omfatter mødematerialet. 19-11-2018 23:46
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14 Enten var der for lidt info om turene, eller jeg har 'misset' den. Fyren der ledte V.Nebel turen var
heller ikke godt forberedt.

19-11-2018 23:24

15 Jeg var inkvarteret et andet sted i byen, så hvordan indkvarteringen på hotellet var, kan jeg ikke
vurdere. Nogen information kom først dagen inden selve mødet.

19-11-2018 21:50

16 Jeg manglede en sodavand ved den lette ret sidst på eftermiddagen, det var udelukkende øl der
stod på bordet, jeg aldrig øl, måtte betale 35kr, for en sodavand fra værlesebaren.

19-11-2018 21:35

17 Nok en del i overkanten til den luksuriøse side, når der nu skal spares. Hvad med buffet til
aftensmad i stedet for, lidt mindre værelser og måske kunne også bortspares wrappen lørdag
eftermiddag, der er trods alt ikke lang tid til aftensmaden.

19-11-2018 20:34

18 Jeg nåede ikke at læse alt det tilsendte inden mødet 19-11-2018 19:46

19 Næste møde bør foregå på Sjælland 19-11-2018 18:57

20 info før mødet var OK 19-11-2018 18:55

21 Jeg havde valgt bed and breakfast til 250 kr. da jeg ikke vil sove i samme værelse med folk jeg
ikke kender

19-11-2018 18:09

22 Fantastisk velholdte og smukke bygninger med en super beliggenhed fra før
strandbeskyttelseslinjen blev indført.

19-11-2018 17:57

23 Egen overnatning 19-11-2018 17:52

24 Rigtig dejligt sted, et af de bedste jeg har været med til 19-11-2018 17:32

25 Forplejningen var fin lige indtil frokosten søndag. Mage til tør kedelig bolle skal der ledes længe
efter

19-11-2018 17:30

26 Forplejningen var i top, eller snarere 'over-the-top'. Der kunne sagtens spares på frekvensen og
voluminet af snacks, godbidder i løbet af dagen, uden at nogen ville lide nød. Dermed kan
spares lidt ressourcer, både DNs og i klimaregnskabet.

19-11-2018 17:20

27 Indkvartering - logi hjemme. 19-11-2018 17:15

28 Der bør være mad både for vegetarer men også for normalt spisende mennesker. Man skal ikke
pådutte folk noget, de ikke bryder sig om.

19-11-2018 16:58

29 Jeg sov et andet sted 19-11-2018 16:54

30 Vi sad tæt i samlingssalen - men, det var da det eneste på minus siden 19-11-2018 16:47

31 Jeg kunne på denne første side tænke mig at vide hvor mange spørgsmålssider jeg har tilbage 19-11-2018 16:46

32 Lidt lille mødelokale. 19-11-2018 16:34

33 Et glimrende mødested, men lidt svært at nå frem til. Skal jeg brokke mig over noget, må det
blive, at mødesalen var lidt lille og havde en lidt uhensigtsmæssig form.

19-11-2018 16:26

34 Jeg fik vegetarisk aftensmad, og det var en skuffelse, især efter den lækre frokost buffe 19-11-2018 16:21

35 Vurdering af Info før mødet gælder udelukkende den uklare aktivitetsplanen 19-11-2018 16:20

36 Det bedste rep. møde i flere år. Det kan mærkes, at vi har fået ny præsident, der er engageret i
DN

19-11-2018 16:19
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Q2 Et REP-møde består af tre elementer: beslutning, drøftelse og
inspiration. Hvordan vurderer du vægtningen mellem disse tre:
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NR. EVT. KOMMENTAR DATO

1 der der var for lidt tid l at besøge dialogboderne, altså for meget i forhold til programet 20-11-2018 20:44

2 Budgetdiskussionen tog alt for megen tid og fokus! 20-11-2018 10:42

3 Der var ofte for mange deltagere, som rejste sig op for at ytre sig om noget "out of topic" fx. for
at vise at netop deres afdeling også ville have indflydelse. Dette tog en del unødig tid under
mødet.

19-11-2018 20:57

4 Dirigenten har et hårdt job med alle dem der gerne vil høre sig selv;) 19-11-2018 19:47

5 jeg ser det som en stor forbedring at vi blev fritaget for en række, de samme mennesker, stå og
vente på at komme til orde. de elsker at høre sig selv snakke. jeg tror de håndholdte mikrofoner
gjorde forbedringen.

19-11-2018 19:02

6 Skønr med en ny, charmerende og empatisk præsident, der tør "lægge fra land" og have højere
ambitioner end sin forgænger

19-11-2018 18:00

7 Mange deltagere har svært ved at fatte sig i korthed og undgå gentagelser af sig selv og andre.
Det belaster dagsordenen, og den ellers meget dygtige dirigent må gerne stramme
forsamlingen mere op. Pauserne er også unødigt lange, i betragtnin af at der udenfor
programmet er rigelig tid til at 'netværke'.

19-11-2018 17:29

8 Fin vægtning 19-11-2018 17:23
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Q3 Hvad synes du om følgende elementer (som har at gøre med
inspiration, drøftelse og socialt samvær)?

Answered: 109 Skipped: 1
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NR. EVT. KOMMENTAR DATO

1 Opgaven omkring frivilligformer var uklar og var derfor blevet frostået meget forskelligt af. De
gjorde besvarelserne efterfølgende usammenlignelige.

26-11-2018 08:27

2 Ved vores søndagstur vidste jeg ikke at man ikke måtte være bange for at brække benene. Vi
gik ikke på nogen stier. Men skulle gå op og ned af stejle og glatte kanter hvor flere gled og
faldt. Det synes jeg var lidt ubehageligt. ❤️

23-11-2018 11:58

3 REP har ordet er en stribe en-gangs-indslag, som ikke giver en holdningsudveksling mellem
REP-medlemmerne! Som fællesskab har DN brug for holdningsudveksling på tværs af
afdelingerne. Det vil også styrke præsidenten. Det kræver dog en åbenhed og tid til debat.

22-11-2018 17:58

4 Jeg hader at man på bedste tvangshygge og "1-2-3 nu har vi det allesammen godt sammen"-
vis skal blandes sammen. Sæt folk så de sidder sammen med mindst én fra egen afdeling.
Snakken vil flyde bedre - også på tværs af både folk man kender og ikke kender.

22-11-2018 15:17

5 Lidt for stille musik efter middagen, uden så meget gang i den.. 21-11-2018 17:06

6 Deltog ikke i ture,da jeg går meget dårligt 21-11-2018 11:37

7 Der bruges for meget tid, når “de samme personer vil høre sig selv” under REP 21-11-2018 10:34
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8 På grund af dårligt knæ (artrose) kunne jeg ikke gå tur, men måtte tage hjem. 20-11-2018 21:55

9 Jeg nåede kun meget få dialogboder 20-11-2018 20:44

10 spar pengene til musik. Søndagens tur 2 var formidlingsmæssigt elendig 20-11-2018 10:49

11 Placeringen af dialogboder var nok bedre om søndagen, hvor behovet for networking er belet
stillet om lørdagen

20-11-2018 09:50

12 Var ikke på tur denne gang, men de plejer at være rigtigt gode, så hvorfor ikke også denne
gang. Bliv ved med det.

20-11-2018 09:40

13 Nåede ikke alle dialogboder 20-11-2018 09:28

14 Deltog kun i mødet om lørdagen 19-11-2018 22:21

15 Var ikke på tur 19-11-2018 21:56

16 Svanemosen 19-11-2018 21:53

17 Musikken kunne spares. Jeg deltog ikke i gruppearbejde eller ture. 19-11-2018 21:52

18 Måtte forlade mødet søndag formiddag. 19-11-2018 21:36

19 REP: kort tid, stram styring. Gruppe: Svag instruktion 19-11-2018 21:28

20 Musik er irrelevant. Meget fint at gruppearbejdet var klart struktureret af entydig opgave omend
med mangtyzigde begreber.

19-11-2018 21:24

21 Jeg deltog kun lørdag indtil middagen 19-11-2018 19:43

22 der var helt klart tænkt nyt, det er rigtig godt at se sekretariatets ansatte være aktive og
deltagende. jeg er blevet mere glad for at deltage og synes jeg får noget med hjem. det er
vigtigt for mig at det ikke kun er en hyggeweekend. jeg fik også lavet aftale om sagsarbejde afd.
imellem

19-11-2018 19:02

23 Det var helt igennem et godt planlagt REP og flot gennemført 19-11-2018 18:11

24 Super tur søndag, blot var der informeret om, at den gik gennem skov, mark og eng udenfor
stierne - og meget bakket - mere info en anden gang

19-11-2018 18:04

25 forudgående information om sværhedsgraden af tur 2 (en stroppetur!) havde været på sin
plads!

19-11-2018 17:54

26 Ensformig og høj jazzmusik - fortyrrende og iriterende. Spar pengene, brug evt. et musikanlæg 19-11-2018 17:39

27 REP har ordet blev for overfladisk, da vi havde for mange punkter 19-11-2018 17:35

28 Måske en opfriskning af dialogboderne Rep. har ordet, men formen kan godt blive lidt
forvirrende.

19-11-2018 17:34

29 Ved Rep har ordet var indlæggene forbilledligt korte og klare. Ved gruppearbejdet var både det
skriftlige og mundtlige oplæg for uklart formuleret. Desuden bør deltagerne indstrueres om, at
en detaljeretmundtlig redegørelse for hver gruppes 10 valg er både overflødig og uoverskuelig,
så: Instruer om hvad gruppperne passende kan rapportere mundtlig, om overhovedet noget.

19-11-2018 17:29

30 Som ansvarlig for en bod var det umuligt at få set andre boder og at få holdt en bare kort pause 19-11-2018 17:23

31 Godt organiseret tur til Skamlingebanken 19-11-2018 16:57

32 En samlet mundtlig præsentation af dialogboderne ville nok have givet mig mere lyst til at
komme rundt.

19-11-2018 16:49

33 Jeg synes godt vi kan spare musikken væk. men når den var der, var det pænt lavt lydniveau. 19-11-2018 16:48

34 Der var ikke helt nok tid til at komme rundt til dialogboderne. 19-11-2018 16:44

35 Gruppearbejdet blev skæmmet af for mang tolkningmuligheder. 19-11-2018 16:34

36 For mange boder, bedre med få tema som supplerer det vi ellers drøfter 19-11-2018 16:24

37 musikken er for høj 19-11-2018 16:20
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Q4 Er der noget, du synes, gik særligt godt ved REP-mødet?
Answered: 49 Skipped: 61

NR. BESVARELSER DATO

1 Dirigentens profsonelle styring af en ikke altid diciplimeret forsamling 22-11-2018 17:43

2 At det lykkedes at bygge bro over kraftige indsigelser mod HB's udsendte AP og budget og de
reaktioner /rettelser/ tiltag, HB fremlagde.

22-11-2018 13:31

3 Præsidentens beretning 21-11-2018 21:59

4 Beliggenheden!!!! og på alle måder en anerkendende tone i debatten. Ingen sure opstød, som
kan forplumre budskaberne. God møde struktur.

21-11-2018 11:25

5 Stedet satte en meget fin ramme om det velforberedte møde. 20-11-2018 21:58

6 God tid til drøftelse af AP Gruppearbejde om et centralt emne (frivillige) Programfri lørdag aften
med mulighed for erfaringsudveksling Fin søndagstur

20-11-2018 20:53

7 Gruppearbejdet søndag. Anderledes at prøve at sætte ord på et udviklende arbejde i
organisationen. Inspirationen i at tale med deltagerne om forbedring af ture og kontakten med
de lokale DN medlemmer.

20-11-2018 12:19

8 godt at tale med andre, som man normalt ikke ser 20-11-2018 11:17

9 Formandens tale! 20-11-2018 10:42

10 Godt at få afklaret de konflikter/misforståelser der tilsyneladende var omkring AP og budget på
en civiliseret måde. Også godt at HB/ledelsen reagerede konstruktivt da kritikken kom

20-11-2018 10:08

11 Det lykkedes fint at få reddet problemet med AP/budget-oplægget takket være god tone. Ikke
mindst den dygtige ordstyrer

20-11-2018 09:42

12 Særdeles fint mødested med overnatning for alle 20-11-2018 09:30

13 Alle faciliteter fungerede 20-11-2018 08:12

14 Lokaleforhold og fantastiske omgivelser ved fjorden 20-11-2018 00:25

15 At AP og Budgettet ikke blev udsat 19-11-2018 23:28

16 Flot landing af uenighed om budget og AP. 19-11-2018 22:08

17 Afstemninger 19-11-2018 21:57

18 Rigtig fin beretning. Fin udlægning samt orientering om problemer vedr. AP. 19-11-2018 21:55

19 Den forståelse for hvor svært det kan være at få alles ønsker med i AP19 19-11-2018 21:45

20 Ingen bemærkninger, har kun deltaget få gange. 19-11-2018 21:39

21 Flot, vedkommende beretning. 19-11-2018 21:33

22 Imponeret over så godt debatten gik omkring DN´s økonomiske situation. Takket været en
dygtig ordstyrer, kom vi omkring alle knasterne. Desuden fungerede rigtigt godt med
gruppearbejdet om søndagen. Inspirerende med nytænkning. Virklig brugbart i afdelingen.

19-11-2018 21:03

23 Ja - var forbavset over hvor positive og gode samtaler der var os deltagere imellem - om det var
stedet eller hvad ved jeg ikke, men det var det rareste rep møde i mange år

19-11-2018 20:49

24 God tone, trods uenighed 19-11-2018 20:41

25 præsidentens forsvar 19-11-2018 20:12

26 Præsidentens beretning var rigtig god. 19-11-2018 19:49

27 Præsidentens beretning og vedtagelsen af aktivitetsplan 2019 19-11-2018 19:45

28 dialogboderne, nye tanker om frivillige - Simon gør det godt og har fortsat gejst, de unge melder
sig på banen, nogle ansatte er lette at snakke med - "ser os", at Walter står der med sin
faglighed og hjemmebagte småkager - det er flot, IT afdelingen er altid hjælpsomme

19-11-2018 19:21

29 HB var lydhøre over for kritik. 19-11-2018 19:11

30 Præsidentens tale m.m. 19-11-2018 19:01
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31 Snakken mellem deltagerne 19-11-2018 19:00

32 Præsidentens tale, gruppearbejdet om søndagen og så mulighederne for at få talt med andre
deltagere

19-11-2018 18:12

33 God styring af mødet, vi nåede dagsordenen og forhåbentlig følte alle sig hørt og forstået. 19-11-2018 18:06

34 Ja, eks-præsidentens meget uskønne provokation af den helt nye præsident med en reel
mistillidserklæring i form af beslutningsforslag imod hendes første AP og budget blev så
eftertrykkeligt jordet af repræsentantsskabet. Der var generelt kun spot til overs for exen.

19-11-2018 18:06

35 Stedet var overdådigt. 19-11-2018 18:02

36 Meget fint med de mange folk til at vejlede på togstationen og på hotellet. Meget fint sted. 19-11-2018 18:00

37 Præsidentens beretning. Anerkendelsen af Ib Salomon, DN Odder. Ib Salomons takketale til
advokat og DN under eventuelt søndag formiddag.

19-11-2018 17:59

38 God tone under Rep.mødet. God sammenhold og fin kommunikation mellem DN afdelingerne 19-11-2018 17:57

39 Beretning og debatten om budgetter 19-11-2018 17:41

40 nej 19-11-2018 17:37

41 Det var en rigtig flot og konstruktiv debat om AP2019. Stor tilfredshed med dirigentens
håndtering.

19-11-2018 17:25

42 Ja det var jo fint at HBs fadæse med AP blev landet på en spiselig måde 19-11-2018 17:20

43 Snak med andre afdelinger 19-11-2018 17:02

44 Debatten om AP 2019, saglig og velbegrundet. 19-11-2018 17:01

45 Vores nye præsidents energi 19-11-2018 16:44

46 Diskussionsforum i rundkredse 19-11-2018 16:44

47 gruppe-dialogerne var rigtig gode, og en dejlig måde at få diskuteret et relevant emne 19-11-2018 16:42

48 Ikke noget specielt, men som altid velforberedt. 19-11-2018 16:37

49 Nogle rigtigt smukke rammer, især den fine fjordudsigt og de gamle bevoksninger og det
kuperede terræn.

19-11-2018 16:28
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Q5 Er der noget, der kunne gå bedre (både mht. forberedelse og
deltagelse)?

Answered: 46 Skipped: 64

NR. BESVARELSER DATO

1 Læg en tidsplan ved hver plads, i stedet for at man selv skal tage en. 23-11-2018 11:59

2 Som beklaget af HB med de mange bilag til AP 2019 22-11-2018 18:15

3 Jeg havde forberedt at have en "løs snak" med nogle DN-medarbejdere om aktuelle emner,
men konstaterede at nogle af disse medarbejdere åbenbart ikke deltog.

22-11-2018 18:01

4 Nej 22-11-2018 17:43

5 Udsendelser fra HB 22-11-2018 13:31

6 Ap 19 og budgettet. Rod, men reddet på målstregen. Bør ikke ske igen 21-11-2018 21:59

7 Ikke set fra mit synspunkt. 21-11-2018 11:25

8 Forklaringerne i AP var for svære for en del personer at forstå. Det gav turbulens. Sagen blev
dog taklet fint, prof.

20-11-2018 21:58

9 De udsendte papirer om ændringer i AP og budget kom alt for sent, både til at kunne læse det
selv og diskutere med andre i lokalbestyrelsen

20-11-2018 20:53

10 Rod omkring hvad der var til afstemning ved AP 20-11-2018 16:39

11 Jeg blev noget forvirret omkring de udsendte bilag omkring rengskabet. Jeg opgav at finde ud af
hvordan det hængte sammen, så en vejledning i hvilke bilag, der hørte sammen kan være en
god ide. Gennemgangen på mødet var god, så forståelsen indfandt sig på mødet.

20-11-2018 12:19

12 utroligt, at der blev skøjtet så overfladigt hen over kritikken af fejl og mangler ved AP 20-11-2018 10:54

13 Det er svært at sige, set i bakspejlet skulle budget ændringer/omlægningen af systemet have
været bedre forberedt så repræsentantskabsmødet kunne have været bedre informeret fra
starten

20-11-2018 10:08

14 Gruppearbejdet om frivilligstrategi var baseret på en ret snæver problemstilling (forholdet
mellem central eller decentral forankring af projekter) Der havde været mulighed for at få en
bredere drøftelse af frivillig strategi end dette.

20-11-2018 09:58

15 Nej 20-11-2018 09:30

16 Frivilligprojektet var et flop. Skulle have været meget mere konkret og omfattet bæredygtighed
og grøn omstilling.

20-11-2018 00:25

17 Der blev brugt for meget tid i grupperne til at diskutere hvordan spørgsmålet skulle tolkes, med
deraf følgende forskellige svar, hvilket også fremgik af de efterfølgende besvarelser i plenum.

20-11-2018 00:01

18 Sepkt 1 19-11-2018 23:28

19 Egentlig ikke 19-11-2018 21:45

20 Ingen bemærkninger 19-11-2018 21:39

21 Mangelfuldt budgetoplæg - stadig ikke nemt gennemskueligt AP kunne være langt mere
pædagogisk præsenteret ... men flot sidste-øjebliksredning af HB

19-11-2018 21:33

22 Jeg modtog matrialet elektronisk. Det er utroligt svært at overskue på en computer mens mødet
foregår, så det gør jeg ikke igen. Man kan ikke bladre i matrialet. Jeg downloadede alle
dokumenter i en oprettet mappe til formålet. Men det var meget forvirende. Dokumenterne
havde nogle meget lange navne - som man ikke kunne finde rundt i. Næste gang bestiller jeg
det på papir.

19-11-2018 21:20

23 Nej, det synes jeg ikke. 19-11-2018 21:03

24 de praktiske informationer på stedet var lidt sparsomme - men det var jo et dejligt sted at lede
rundt

19-11-2018 20:49

25 Resume af dagsorden / vigtige ændringer i god nok tid til at det kan diskuteres i afdelingerne
tids nok til at vi kan komme med ændringsforslag

19-11-2018 20:41

26 et dårligt oplæg, fejlagtigt budget, på kanten af vedtægtsregler 19-11-2018 20:12
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27 Debat og forarbejde vedrørende AP var noget rod. 19-11-2018 19:49

28 jeg synes stadig der er ansatte med næsen i vejret, som ikke henvender sig og taler med os,
måske skal der være mere gejst hos de ansatte, regnskabet skal selvfølgelig være i orden

19-11-2018 19:21

29 regnskab kunne godt være mere tydeligt og detajleret 19-11-2018 19:11

30 Budget forelæggelsen 19-11-2018 19:01

31 Tja ... 19-11-2018 19:00

32 Umiddelbart ikke, det er det bedste REP møde jeg har deltaget i. 19-11-2018 18:12

33 Måske det er muligt at indlægge en gæstetaler på efterårets rep. møde - en miljøminister f. eks.
eller anden "beslutningstager" og med efterfølgende debat - vi har haft det tidligere.

19-11-2018 18:06

34 Nej, fortsæt sådan ! 19-11-2018 18:06

35 Det kan godt være, jeg står ret alene med dette, men jeg syntes faktisk forplejningen var lidt
FOR voldsom: Kager ved frokosten var efter min mening ikke nødvendigt, når der i den første
pause var kaffe/kage. Og pandekager i pause to ville jeg ønske havde været erstattet af lidt
frugt. - Jeg mener bare: foreningen har jo underskud og danskerne er overvægtige , så.....

19-11-2018 18:00

36 Nej! 19-11-2018 17:59

37 Hele processen omkring budgettering var for ringe og ikke ordentlig gennemarbejdet. Man
sender ikke et budget ud med et underskud på t. 8.693, selvom det gudskelov kun var på t.
2.004, Det virker ikke seriøst

19-11-2018 17:41

38 Der manglede tid til principielle overvejelser, navnlig af arbejdsplanen 19-11-2018 17:37

39 Vi var nogle, der undrede os over vi ikke havde indflydelse på hvem der skulle vinde årets
inspirationspris

19-11-2018 17:36

40 Håber på en bedre og mere gennemarbejdet AP2020 19-11-2018 17:25

41 Budget og AP uprofessionelt håndteret op til REP mødet 19-11-2018 17:02

42 Jeg synes vi skulle have drøftet hvilke former for frivillighed, det vil være en god ide at tage fat
på. Som oplægget var, var disse emner allerede besluttet. Hvor de så skulle forankres synes
jeg burde komme i anden række.Det var måske årsag til lidt forvirring i flere grupper.

19-11-2018 16:52

43 afstemning vedr. AP og budget var præget af det underskud der pludselig skulle dækkes ind.
Godt at dirigenten er så erfaring og mester i juridiske sløjfer.

19-11-2018 16:50

44 Absolut nej 19-11-2018 16:44

45 Styr på AP og budget før REP. 19-11-2018 16:37

46 Nej, det var fint! 19-11-2018 16:28
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57,41% 62

41,67% 45

0,93% 1

0,00% 0

0,00% 0

Q6 Hvad er din overordnede vurdering af REP-mødet?
Answered: 108 Skipped: 2

I ALT 108

NR. EVT. KOMMENTAR DATO

1 Indkvarteringskravene bør drøftes af HB/OU 22-11-2018 18:15

2 Efter min mening gik mødet i fred og fordragelighed som det skulle være. 22-11-2018 17:43

3 En stor tak til arrangørerne for hele arrangementet, som på alle måder var inspirerende og
berigende. Lokaliteten og omgivelserne var uovertrufne og medvirkende til at skabe gode
arbejdsbetingelser. TAK!

21-11-2018 11:25

4 Er skrevet tidligere. MEGET FINT. TAK FOR DET :-) 20-11-2018 21:58

5 Grundlæggende mener jeg, at vi burde nøjes med et rep.møde om året 20-11-2018 08:12

6 For lidt erfaringen, har kun deltaget 2 gange tidligere. 19-11-2018 21:39

7 Noget svagt søndagsprogram - men REP-mødet er en værdifuld mulighed for at møde
bestyrelseskolleger og sekretariatsmedarbejdere.

19-11-2018 21:33

8 Go stemning og godt at REP Zbestemmer og stiller krav. 19-11-2018 21:26

9 Nogen gange gik der lidt for meget senior pensionist i den; representanter som ville ytre sig
uden nogen særlig relevans for det pågældende emne. Man burde overveje, inden man rejser
sig op og taler i mikrofonen, hvorvidt det gavner resten af de ca. 200 mennesker i salen
hvordan det går med ens afdeling eller andet irrelevant.

19-11-2018 21:02

10 jeg er blevet mere glad for at deltage, der sker mere, jeg bliver udfordret og tænker nye tanker,
det synes jeg er vigtigt

19-11-2018 19:21

11 Jeg har været til mere end 15 REP-møder tidligere. 19-11-2018 18:06

12 Jeg har været med i ca. 20 år. Min vurdering er, at på mange måder var dette et af de bedste,
jeg har deltaget i. Det skyldes naturligvis ikke mindst, at "holdånden" blev meget tydelig under
mødet. Men den fine praktiske og organisatoriske afvikling bidrog yderligere til den
fornemmelse. Alt i alt blev det en meget inspirerende oplevelse, og jeg kan ikke med min
bedste vilje finde noget at klage over.

19-11-2018 18:00

13 Et godt møde, megen inspiration og god networking. 19-11-2018 17:41
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14 Det er meget usædvanligt at en forening holder to REP-møder årligt, og endda begge med
overnatning. Vi er jo også organiseret med regionale møder plus netværkstræf, så det ville
næppe ødelægge arbejdet om DN skar lidt ned. Fx som overvejet af HB, det ene uden
overnatning, - eller endda mere radikale beskæringer. Det mener jeg, selvom jeg synes dette
mit første møde var super. Vi må lære at prioritere, også på dette felt.

19-11-2018 17:35

15 Mødet fik forliget uenigheder om AP 19-11-2018 17:02

16 Måske er dialogboderne på lidt trængt område. 19-11-2018 16:52

17 Perfekt forberedt - Kompetent og flot mødeledelse - Meget inspirerende beretning fra
præsidenten- særdeles god forplejning og overnatningsfaciliteter

19-11-2018 16:44
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