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Om efterårets REP-møde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baggrund 
Forårets nedlukning af landet som følge af Covid-19 smittens spredningsfare betød, at REP-mødet i Rebild 
måtte aflyses. I stedet måtte en række erstatningstiltag gennemføres, så vedtægterne i videst muligt 
omfang kunne respekteres. Afdelingerne udpegede sine repræsentanter, som blev inviteret til at deltage i 
en afstemning om syv forslag formuleret af OU. Afstemningsperioden var fra 14.-29. maj.  Alle forslag blev 
vedtaget. 
 
Sekretariatet er nu ved at forberede efterårets repræsentantskabsmøde, som afholdes den 21. – 22. 
november i Middelfart, og det er langt fra givet, at truslen fra Covid-19 er overstået til den tid. OU har 
derfor overvejet, hvilke forholdsregler, der med fordel kan træffes set i lyset af erfaringerne fra foråret.  
 
Evaluering af forårets erstatningstiltag 
Antallet af stemmeberettigede deltagere i REP-møderne 2014-2019 svinger fra 138 i foråret 2017 til 188 i 
foråret 2018. Dette forårs digitale valg mønstrede 161 stemmeberettigede deltagere, men da blot 132 
valgte at gøre brug af stemmeretten, var den reelle mødedeltagelse den laveste i den opgjorte periode. 
Selvom det sjældent er samtlige mødedeltagere, der vælger at stemme ved de fysiske REP-møder, er 
frafaldet aldrig i nærheden af de 29 deltagere, som det var tilfældet i foråret. 
 
Forårets afstemning forløb over 2 uger. Under 10 fik genfremsendt linket til mødet. En enkelt meddelte (ca. 
1½ time før fristen), at afdelingens to repræsentanter var stødt på vanskeligheder og ikke kunne deltage. 
Derudover modtog sekretariatet ingen henvendelser angående tekniske vanskeligheder. Der var sendt 
vejledninger ud på forhånd, og alle deltagere var blevet tilbudt en test-seance. Der var god mødedisciplin, 
og alle, der ville sige noget, fik lejlighed til det.  
 
Alt i alt forløb afstemningen og mødet tilfredsstillende. Det er klart, at der gives afkald på sociale 
elementer, og der er grænser for, hvor længe man kan klare at sidde i et Zoom-møde. Men digitale møder 
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Sekretariatet indstiller, at HB 
 

- Orienterer sig om evalueringen af forårets tiltag til erstatning for det fysiske 
repræsentantskabsmøde (REP) 

- Orienterer sig om OU’s beslutning vedr. efterårets REP-møde 
- Drøfter de nærmere rammer om afviklingen af efterårets REP-møde 
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har også deres fordele, da der spares meget tid på transport og logistik, ligesom der er en tendens til, at 
man kommer hurtigere til sagen. 
 
Til det kommende REP-møde vil de ’digitale’ deltagere forhåbentlig føle sig mere involverede end i i foråret. 
De vil formentlig kunne stemme, mens de er online, og kunne følge med i mødeaktiviteterne næsten på lige 
fod med de fysiske deltagere. Det er hensigten, at de digitale deltagere skal kunne føle sig ansporede og 
inddragede i afstemningerne, som til efteråret ikke vil foregå over 2 uger men ’her og nu’.  
  
Forslag til afvikling af efterårets møde 
OU har besluttet, at det skal være muligt at deltage både fysisk og digitalt (både afstemning og streaming af 
taler mv) i efterårets møde. Der er risiko for såvel en ny smittebølge, som at delegerede ikke ønsker at 
møde op alene af bekymring for smitterisikoen. Med mulighed for både digital og fysisk deltagelse vil det 
være enkelt med kort varsel ikke at møde op i Middelfart, hvis anbefalingerne skulle pege i den retning. 
Desuden undgås det helt at skulle aflyse eller udsætte igen. 
 
Selvom det hedder i vedtægterne, at repræsentantskabsmødet er et fysisk møde, er pandemien fortsat en 
faktor. Der kan henvises til, at hensynet til smitterisikoen og den demokratiske adgang må afbalanceres. 
 
Forsøget med at streame taler og tillade elektronisk afstemning kan måske fremover finde større 
anvendelse, hvis det går godt. Omvendt kan der være tekniske udfordringer for deltagerne hjemme, hvis 
alle ikke er fortrolige med at benytte værktøjer som Zoom, afstemnings-app eller deres private it-udstyr er 
forældet. 
 
Praktisk afvikling 
Nedenstående er et forslag til udmøntning af OU’s beslutning ift. den praktiske afvikling af et REP-møde 
med både fysisk og digital deltagelse: 
 

- Ved tilmelding til mødet, skal man tilmelde sig på almindelig vis. Men ud over de gængse 
afkrydsningsfelter i ’Moduler’ (hvor nybegyndermødet og turene ligger) er et afkrydsningsfelt, hvor 
man tilkendegiver, at man ønsker at ’deltage hjemmefra’ online. 

- Dem, der møder fysisk op, skal (formentlig) bruge en smartphone til at stemme. Der vil være et 
afkrydsningsfelt i tilmeldingsmodulet, hvis man ønsker at låne en smartphone. 

- Assembly Voting anvendes som tidligere til at håndtere afstemningerne. Det forventes at kunne 
mixe online afstemning og afstemning med fysiske enheder i salen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, 
vil det skulle foregå ved hjælp af en app, som skal downloades hos alle stemmeberettigede. Det 
kræver, at alle har en smartphone eller en iPad. Det vil i givet fald kunne løses ved at leje nogle 
iPads til udlån. Det vil komme til at foregå lidt på samme måde som ved forårets digitale 
afstemning om regnskab og overskudsdisponering, dog denne gang live. I fald denne løsning vælges 
Der vil i givet fald lave en testkørsel et par uger før. 

- Streamingen af mødet til deltagerne hjemmefra bør kunne gøres uden problemer, da Comwell 
Middelfart har udstyret til det. Der vælges en platform, fx Zoom Webinar. 

- Hvis alle medlemmer vælger at møde fysisk op, og der stadig er en regel om 1 meters afstand 
mellem stolene, vil det være nødvendigt at dele deltagerne op i to lokaler med storskærm, da 
mødestedets største lokale ikke er stort nok. 

- Der vil til dette REP-møde ikke være mulighed for at tage ledsager med, da kapaciteten skal bruges 
på medlemmerne. 

- Der vil kun være overnatning i enkeltværelser, hvoraf der er 140 på stedet. Resten kan lånes tæt 
på. Det vil være et fordyrende element, men hvis færre møder fysisk op, bliver det måske ikke galt.  
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