
Oversigt over svar på evaluering af REP-mødet i Middelfart og digitalt 1 (4.12.2020) 
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34.43% 42

64.75% 79

0.82% 1

Sp. 1 Hvordan deltog du?
Besvaret: 122 Sprunget over: 1

I ALT 122

# JEG VAR TILMELDT, MEN DELTOG IKKE ALLIGEVEL - NOTER HVORFOR DATE

1 Jeg kunne ikke få zoom til at fungere. Men deltog via se/høre link og kunne stadig stemme 11/24/2020 2:10 PM

Fysisk i
Middelfart

Online på Zoom

Jeg var
tilmeldt, me...
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SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Fysisk i Middelfart

Online på Zoom

Jeg var tilmeldt, men deltog ikke alligevel - noter hvorfor

Bilag 3.3
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48.36% 59

48.36% 59

2.46% 3

0.00% 0

0.82% 1

0.00% 0

Sp. 2 Hvordan vil du vurdere information om REP-mødet før afholdelsen?
Besvaret: 122 Sprunget over: 1

I ALT 122

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke
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SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke
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Sp. 3 Har du kommentarer eller forslag til informationen før REP-mødet,
så skriv dem her

Besvaret: 23 Sprunget over: 100
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# BESVARELSER DATE

1 Det gik fint i Middelfart, kun var det ærgerligt at det trak ud så sent, at vi ikke nåede hele
programmet. Vi skulle have haft natlogi for at nå det hele.

11/29/2020 1:49 PM

2 Der var problem med gennemførelsen af testen af afstemningen - og ingen information
efterfølgende af hvorfor der ikke skete noget

11/28/2020 5:28 PM

3 Teknikken fungerede 11/28/2020 12:46 PM

4 Jeg synes, det gik godt, coronarestriktionerne taget i betragtning. 11/28/2020 12:35 PM

5 Fint med intro møde, men jeg jeg faldt efter prøveafstemningen. Behøver for lidt mere præcis
afrunding, hvor man kan hente yderligere

11/28/2020 12:18 PM

6 1. Ændringsforslag til strategi der skal anvendes ved afstemning kunne med fordel være
markeret enkeltvis. det ville lette orienteringen. 2. Til deltagere der fik tilsendt materiale var
Visioner for fremtidens DN en folder der havde en sidenummerering der afveg fra det
elektronisk fremsendte materiale om samme emne. Det skabte noget forvirring under mødet.

11/28/2020 12:59 AM

7 Rigtig grundig information på forhånd. 11/25/2020 3:22 PM

8 ! 11/25/2020 12:36 PM

9 for meget form - for lidt indhold 11/24/2020 10:22 PM

10 Regnskabet ikke fyldig nok 11/24/2020 8:10 PM

11 Det fungerede fint med at jeg fik dagsordenen og dokumenterne med ordinær post og
informationen om den virtuelle deltagelse pr. mail og via testen.

11/24/2020 5:35 PM

12 Har været med for en del år siden første gang til rep. hvor der var lille intro kursus først - med
Corona osv. ved jeg det kan være svært, men et lign. intro til andre evt. på skrift ville være fint

11/24/2020 3:39 PM

13 Der var nogle frister der blev forlænget og andre hovsaløsninger. Det er Corona tid, men en
mere grundig gennemgang at forløbet og hvad kunne gøres bedre var måske en god idé.

11/24/2020 3:29 PM

14 det var en hård lang eftermiddag, mit første rep. møde, gør det nok ikke nemmere! 11/24/2020 2:59 PM

15 der var rigtig meget læsestof og det kom sent også i forhold til hvis man skulle have sit
bagland med til vurdering for at kunne stille spørgsmål

11/24/2020 1:18 PM

16 Glittede farvestrålende brochurer kræver meget farvestof i printeren, hvilket ikke kan være
godt for miljøet (eller privatøkonomien)! Der var også ret meget forvirring om hvilken side i
hvilket dokument, man var kommet til. Lav informationen i letoverskuelig A4 format uden
farvebilleder.

11/24/2020 1:08 PM

17 Jeg var noget usikker på om jeg kunne finde ud af zoom, men vi fik en god vejledning
prøveaftenen

11/24/2020 12:48 PM

18 Informationerne ok. Det var let at finde ud af hvordan jeg kom ind på videolinket og
stemmeprogrammet. Elektronikken fungerede bedre end jeg havde forventet. Uheldigvis
opdagede jeg meget sent de ekstra bilag, der var på hjemmesiden.

11/24/2020 12:34 PM

19 Lyd og billede "hakkede"af og til. Dårlig synkronisering af billed og lyd. 11/24/2020 12:31 PM

20 Måske der manglede lidt om afstemningsteknik via browser 11/24/2020 12:29 PM

21 Nej 11/24/2020 12:26 PM

22 Jeg havde bedt om at modtage dagsordenen i Word-form så jeg løbende kunne tilføje noter til
distribution til afdelingen, men modtog aldrig dette.

11/24/2020 12:16 PM

23 Fint 11/24/2020 12:04 PM
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65.85% 27

31.71% 13

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

2.44% 1

Sp. 4 Hvad synes du om mødefaciliteterne på Comwell Middelfart?
Besvaret: 41 Sprunget over: 82

I ALT 41

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke
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SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke
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47.62% 20

42.86% 18

4.76% 2

2.38% 1

0.00% 0

2.38% 1

Sp. 5 Hvad synes du om forplejningen på Comwell Middelfart?
Besvaret: 42 Sprunget over: 81

I ALT 42

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke
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Meget tilfreds

Tilfreds
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Utilfreds
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Ved ikke
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97.62% 41

0.00% 0

0.00% 0

2.38% 1

Sp. 6 Synes du, at risiko for coronasmitte blev håndteret på en god måde?
Besvaret: 42 Sprunget over: 81

I ALT 42

Ja

Hverken/eller

Nej

Ved ikke
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Ja

Hverken/eller

Nej

Ved ikke
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Sp. 7 Har du kommentarer til Comwell Middelfart, så noter her
Besvaret: 13 Sprunget over: 110

# BESVARELSER DATE

1 Der var for lidt snacks og kager til pauserne 11/28/2020 12:35 PM

2 Der burde være indsamlet brugte tallerkener lige efter spisning. Luften blev ekstra tung med
madrester stående i flkere timer. Det virkede uappetitligt.

11/25/2020 3:24 PM

3 Altid super 11/24/2020 8:11 PM

4 Nej for jeg deltog virtuelt i REP-mødet 11/24/2020 5:36 PM

5 Kaffe/the skulle man hente enkeltvis. Da jeg ville have var der hverken the eller kage til
rådighed.

11/24/2020 4:44 PM

6 Tak for rødbede, tak for besøg 11/24/2020 3:39 PM

7 Udmærket sted og deres opladningsmuligheder for elbil fejlede ikke noget, og er fint tråd med
DN og hvad vi bør stille af krav i fremtiden.

11/24/2020 3:33 PM

8 Stedet er okay, men omstændighederne gjorde det bestemt ikke hyggeligt. At være låst til sin
plads var bare ikke sjovt - og så oven i købet at skulle spise der.

11/24/2020 3:18 PM

9 Kedelig beliggenhed. Jeg havde først troet det var det nede ved kysten, så det skuffede. 11/24/2020 2:16 PM

10 Jeg manglede information om at kagen ikke ville være der i pausen, så man skulle være gået
op efter den, imens mødet var i gang. Og restriktionerne var mange og ustrukturerede, derfor
blev de ikke overholdt.fx at man kun måtte gå en på toilettet og en til buffeten af gangen.
Ellers alt godt.

11/24/2020 2:03 PM

11 Manglende shampoo i badet, griner, det er bare en bagatel 😊 11/24/2020 1:58 PM

12 Meget upraktisk (for mig i det mindste) at toilet ikke er på samme etage sim møde 11/24/2020 1:13 PM

13 placering og skilt ved kaffeautomat var ikke tydelig 11/24/2020 12:47 PM
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46.61% 55

52.54% 62

0.00% 0

0.85% 1

Sp. 8 Hvad synes du om, at det var muligt at deltage online til REP-
mødet?

Besvaret: 118 Sprunget over: 5

I ALT 118

Det var en god
mulighed, so...

Det var en god
mulighed, me...

Det var ikke
en god...

Ved ikke

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Det var en god mulighed, som vi også kan bruge fremover

Det var en god mulighed, men bør kun bruges i særlige tilfælde

Det var ikke en god beslutning

Ved ikke
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# ANGIV EVT. EN KOMMENTAR DATE

1 Det er anstrengende at sidde længe ved skærmen, og man mangler de mange side-snakke
under et fysisk møde

11/30/2020 9:34 PM

2 Den nonverbale kommunikation er vigtig. Det kan ikke lade sig gøre virtuelt. 11/28/2020 9:56 PM

3 Hvis man har svært ved at afse tid kan det være en god mulighed for at være med 11/28/2020 12:22 PM

4 hvordan er økonomien i de ekstra tekniske tiltag? 11/28/2020 11:58 AM

5 Jeg savnede jo at møde alle de andre DN'er, men fint at få afholdt rep 11/26/2020 8:26 PM

6 Flot arbejde, god gået - både teknisk og management under mødet - fx Allan og dirigent 11/26/2020 12:25 PM

7 Velegnet til information, personvalg mm, meget konkrete afgrænsede emner, men ikke til
bredere diskussioner. Måske hvert andet årlige REP kan afholdes pr zoom, hvert andet fysisk.

11/25/2020 8:36 AM

8 Fint at alle kunne deltage - også personer uden stemmeret 11/25/2020 12:43 AM

9 netværksdelen som nok er det vigtigste, er sat ud af kraft 11/24/2020 10:26 PM

10 Der er en række problemet, bl.a. er det for lang tid at sidde foran en computer fra kl. 12 - 20 11/24/2020 6:28 PM

11 Men - Det er også vigtig at mødes - erfaringsudveksling og workshops var savnet 11/24/2020 5:40 PM

12 Teknisk fungerede det - men lad det nu ikke blive ny praksis. 11/24/2020 3:19 PM

13 tros min posetive kommentar, skal det tilføjes der er mange fordele ved at være fysisk
tilstede, men det giver mulighed for at flere afdelinger kan deltage...

11/24/2020 3:01 PM

14 Jeg ved ikke hvor mange, der kiggede med, men det er da en fin service. Især hvis udmeldte
tide holder bedre, så de kan vide, hvornår det de interesserer sig for reelt foregår. Det gælder
nok i endnu højere grad stemmeberettigede; en del tog hjem før de vigtige afstemninger om
AP-ændringer fandt sted, og ihvertfald ikke alle fandt ud af at stemme fra tog el andet. Så dét
skal der arbejdes med. Måske en sms-service for hvornår hint enkelte pkt går igang.

11/24/2020 2:28 PM

15 Faktisk kunne vi spare en masse rejse og overnatningsomkostninger ved at lave f.eks. det
ene af de to årlige rep. møder digitalt. Vi kan også arbejde mere effektivt, hvis vi delte op i
mindre møde, hvor vi koncentrerede os om et emne. Da vi ret forsinket endeligt var nået
gennem strategiafstemningerne, var det svært at mobilisere mere koncentration til yderligere
emner. En række kortere aftenmøder med hver sit emne, ville sætte os i stand til løbende at
træffe hurtigere beslutninger uden at man behøver sætte en hel weekend af til det.

11/24/2020 1:17 PM

16 Det fungerede fint, og foreningen må spare en del penge på transport og forplejning. Det kan
fint bruges en gang i mellem, men fysisk samvær skal ikke ophøre.

11/24/2020 1:13 PM

17 Virtuelt møde på mere end 7 timer er for meget. Max 4 - 5 timer. 11/24/2020 12:53 PM

18 8 timer foran skærmen er en udfordring 11/24/2020 12:38 PM

19 Det bliver fremtiden for nogle møder 11/24/2020 12:38 PM

20 Nu har jeg deltaget i mange Teams og Zoom web møder de sidste 8 måneder, og man mister
altså følingen med "situationen" generelt.

11/24/2020 12:31 PM

21 Det er et stort apparat at sætte op, bedste er det, hvis alle interesserede kan deltage fysisk 11/24/2020 12:20 PM

22 Et af formål med REP møderne er træffe andre DNer. Det kan aldrig blive det samme, at have
online møde. Det fysiske møde mellem mennesker er meget vigtig, det gør noget som et
online møde aldrig kan erstatte. Så det fysiske REP møde mål ikke afskaffes.

11/24/2020 12:14 PM

23 Altså til Rep-møder. Fint til mange andre møder, fx. var det godt med det om råstofpolitik mm
Kan også bruges i netværk

11/24/2020 12:10 PM



Evaluering af REP-mødet i Middelfart og digitalt (21.11.2020)

11 / 30

41.03% 48

47.01% 55

6.84% 8

2.56% 3

0.85% 1

1.71% 2

Sp. 9 Hvad synes du om kvaliteten af lyd og billede i sal eller på Zoom?
Besvaret: 117 Sprunget over: 6

I ALT 117

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke
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SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke
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Sp. 10 Har du kommentarer til lyd og billede i sal eller på Zoom, så noter
her

Besvaret: 24 Sprunget over: 99

# BESVARELSER DATE

1 Lyden svingede lidt ned og op på Zoom 11/28/2020 9:56 PM

2 Det var OK 11/28/2020 5:29 PM

3 Til sidst var der nogle udfald 11/28/2020 5:28 PM

4 Kunne være fint, hvis man på skærmen i salen kunne se den der talte på zoom 11/28/2020 12:37 PM

5 Det havde været godt med en bærbar mikrofon 11/28/2020 12:22 PM

6 Lyd og billede ok, afhænger ag den enkeltes netværk 11/28/2020 11:27 AM

7 Lyden i salen var god, men deltageress lyd var undertiden dårlig. Zoom-deltagere skal
instrueres i at anvende god mikrofon evt head set. Det skal frarådes at flere sidder og råber ind
i den samme(dårlige) (pc) mikrofon.

11/28/2020 11:25 AM

8 - 11/28/2020 1:02 AM

9 det var svært at holde fokus hjemme på kontoret - måske en fotograf, der fra salen kunne
sende billeder direkte kunne gøre det hele mere nærværnede?

11/26/2020 2:56 PM

10 Lyden var ikke altid til at høre og billederne var ofte fårlige p.g.a. at deltagernes cameraer var
indstillet forkert. Billederne fra salen var gode når man direkte fokesered på taleren, men ikke
når det var et vue ud over hele salen.

11/24/2020 6:28 PM

11 Lyden var for lav på zoom. Ellers var det ok. 11/24/2020 5:22 PM

12 Man burde have haft flere skærme så man kunne se online deltager, samtidig med
præsentationerne. Lyden var generelt fin.

11/24/2020 3:37 PM

13 Ros til det tekniske hold 11/24/2020 3:19 PM

14 det der er på skærm i sal skal samtidig være på zoom så må dirigent og andre være i et lille
billede

11/24/2020 2:19 PM

15 Tale/lyd var ikke helt synkroniseret 11/24/2020 2:05 PM

16 Os der bor i områder af landet med svag dækning, var ude af stand til at læse de plancher, der
blev vist på skærmen. Hvis alle undtagen den der har ordet slukkede for kameraerne, ville det
kræve langt mindre plads på de svage bredbånd, som mange af os sidder for enden af.

11/24/2020 1:17 PM

17 Slørede billeder 11/24/2020 1:15 PM

18 Program til afstemning perfekt. Fint med alle de afstemninger der var! Lyd og billede
fungerede, deltagere på zoom oplevedes nærværende

11/24/2020 12:42 PM

19 Kameraet skal også være på dem der taler fra salen 11/24/2020 12:38 PM

20 Det var fint at se salen, så jeg kunne se at der var deltagere ved mødet. Lyden var fin gennem
salens mikrofoner. Ved zoom kræves disciplin med at tænde og slukke for mikrofonen.

11/24/2020 12:34 PM

21 se tidligere svar 11/24/2020 12:32 PM

22 Jeg har selv en rigtig hurtig internetforbindelse og så var der ingen problemer, men jeg kunne
læse, at mange med dårligere forbindelser havde ringe forhold

11/24/2020 12:20 PM

23 Det kunne være rart med en storskærm i salen, hvor alle kunne se, hvad man kunne se i
Zoom.

11/24/2020 12:09 PM

24 Lidt utilfredstillende at slides var uskarpe... 11/24/2020 11:53 AM
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65.25% 77

27.12% 32

4.24% 5

0.00% 0

0.85% 1

2.54% 3

Sp. 11 Hvad synes du om systemet, der blev brugt til at stemme
(Assembly Voting)?

Besvaret: 118 Sprunget over: 5

I ALT 118

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke



Evaluering af REP-mødet i Middelfart og digitalt (21.11.2020)

14 / 30

49.15% 58

45.76% 54

0.00% 0

5.08% 6

Sp. 12 Hvad synes du om antallet af afstemninger?
Besvaret: 118 Sprunget over: 5

I ALT 118

Der var for
mange

Det var
passende

Der var for få

Ved ikke
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Sp. 13 Har du kommentarer til systemet, antallet eller formen på
afstemningerne, så noter her

Besvaret: 49 Sprunget over: 74
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# BESVARELSER DATE

1 Systemet er godt, og det lykkedes bl.a pga god håndfast ledelse at gennemføre ret mange
afstemninger, hvilket af og til aer en nødvendighed

11/30/2020 9:34 PM

2 De vigtigste punkter på programmet skulle være de først på stemmerunden. 11/29/2020 1:53 PM

3 Det er spild af god kvalitetstid at stemme om de alt for mange enkeltord. 11/28/2020 9:56 PM

4 Det er komplet unødigt at sætte forslag til ændringen af ordlyden til afstemning, som det
foregik i år. Der må nedsættes et udvalg, som på baggrund af indkomne kommentarer,
tilpasser ordlyden, i forhold til de indkomne svar. Den anvendte metode fører tværtimod til at
vigtige elementer som budget og vigtige punkter omkring tildeling af midler ikke bliver drøftet
tilstrækkeligt. Taletiden kommer til at gå med noget, som i bedste fald må betegnes som
"flueknepperi". Jeg er ked at sige dette, men jeg fornemmer desværre at der kunne være
strategi i dette, således at tiden til drøftelse af mere vigtige emner bortfalder. Jeg håber
oprigtigt ikke at det er tilfældet, men anbefaler at dagsordensudvalget nedprioriterer
ordlydsændringer til afstemning fremover.

11/28/2020 8:48 PM

5 Jeg synes at systemet virkede fantastiks godt, kan evt. bruges ved andre lejligheder 11/28/2020 4:47 PM

6 Man bør søge at få indbygget redaktionelle ændringer uden afstemni9nger, hvor det er muligt. 11/28/2020 12:36 PM

7 Kræver lidt mere præcist styring - og især begrænsning - afstemningstemaer. 11/28/2020 12:22 PM

8 Engeltw af afstemningerne var ikke klart formuleret. Tror jeg engang stemte det modsatte af
min hensigt

11/28/2020 11:27 AM

9 Jeg havde et forslag ( det sidste om flere sekretariatsmedarbejdere), hvor selve
afstemningstemaet var vildledende formuleret. Jeg troede selv et øjeblik, det var det første af
to afstemninger Mødets digitale karakter hindrede mig i at få misforståelsen opklaret og der
kan være andre, der blev vildledt.

11/28/2020 11:25 AM

10 Ad.7 Tast for afsendelse af afkrydsede felter bør være placeret højere oppe. Mere synligt. Ad.8
Der var det nødvendige antal.

11/28/2020 1:02 AM

11 det var en meget langsommelig måde at lave afstemning på, og måden egner sig kun når der
er et begrænset antal afstemninger. De mange formuleringsændringer til strategien, gjorde at
tidsplanen skred fuldstændigt. Det burde vi (dagsordenudvalget) selvfølgeligt have været
opmærksom på

11/27/2020 5:29 PM

12 Specielt det at der skulle stemmes om ordlyden. igen og igen i forhold til visioner for DN. Var
tidsmæssig en dræber!!

11/26/2020 9:55 PM

13 Måske en mere præcis angivelse (på forhånd?) af hvor lang tid, der er til den enkelte
afstemning

11/26/2020 8:26 PM

14 Det virkede ualmindelig tungt at have de mange afstemninger, som sikrede demokratiet. Men,
ingen af de mange ændringer var meningsbærende, kun sprogligt ret ubetydelige.

11/25/2020 3:26 PM

15 Jeg synes man skal lave en redaktionsgruppe, som kan tage alle sproglige diskussioner ud af
REP mødet, så vi kun stemmer om holdninger.

11/25/2020 2:25 PM

16 Det var som det nu var. Skal man kunne skære ned i forslagene skal vi nok kunne vælge en
redaktionsgruppe, der vurderer og eventuelt samler nogle af forslagene. Det vil dog kræve et to
dages møde, så vi kan debattere om lørdagen og så stemme om søndagen.

11/25/2020 10:35 AM

17 Det var ikke rimeligt at tilskud 'ud af huset' til drift af Skovsgaard ikke kunne diskuteres inden
afstemning.

11/25/2020 8:36 AM

18 Formuleringer i indledninger til visioner burde ikke have været til afstemning. Flere
formuleringer i visioner burde have været afklaret med forslagsstillere og evt samlet til færre
afstemninger

11/25/2020 7:34 AM

19 Afstemningen og teknikken forløb uden tekniske problemer. Der var meget at stemme om,
men det kunne ikke være anderledes på grund af de mange ændringsforslag. Dirigent, Allan
Nyhus + sekretærer gjorde det kvikt og fejlfrit. Tak for lån af god computer!

11/25/2020 12:43 AM

20 redigering- og procedurespørgsmål bør ikke gøres til genstand for afstemninger 11/24/2020 10:26 PM

21 Det blev flot håndteret 11/24/2020 7:56 PM
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22 Det var besværligt at skifte mellem afstemningssystemet og Zoom. Hvis man havde begge
systemer åbent på skærmen samtidigt, så blev billederne så små, at det var svært at se
teksten til afstemningerne. Og det er nok de færreste private, der har 2 skærme stående på
skrivebordet.

11/24/2020 6:28 PM

23 Ingen af afstemningerne kunne undværes 11/24/2020 5:40 PM

24 Redaktionelle bemærkninger bør ikke komme til afstemning 11/24/2020 5:39 PM

25 Ved afstemninger bør der fra start sættes en fast tid til voteringen, så vi ikke skal vente
urimeligt længe på "de sidste 2". Frister for at indsende diverse bemærkninger må være så
lang, at de kan indarbejde i det udsendte materiale, så vi undgår urimeligt tidsrøvende
afstemninger

11/24/2020 5:30 PM

26 Utilfredsstillende at nogen var så langsom om at afgive stemme 11/24/2020 5:22 PM

27 Afstemningen om den fremtidige strategis ordlyd tog alt for lang tid. Formuleringen kunne være
forberedt bedre, f.eks ved at deltagerne i forvejen kunne have givet kommentarer til de
ændringsforslag der måtte være kommet.

11/24/2020 4:47 PM

28 Særligt første del af afstemning om ny vision - var der rigeligt mange afstemninger. Nogle
kunne være samlet til en fælles afstemning - men OK demokrati tager tid..

11/24/2020 3:41 PM

29 At gennemgå forslag sætning for sætning er ikke konstruktivt. Folk bliver trætte og mangler
måske fokus når de væsentlige punkter skal debateres.

11/24/2020 3:37 PM

30 Jeg var lige ved at få svip af alle de afstemninger 11/24/2020 3:19 PM

31 Det havde været godt, hvis de mange -gode- redigerings-, ikke egentlig ændrings- forslag dfra
Ebbe til visionsteksten var afhandlet forinden. Og så ville 2 min. taletid, men endnu mere
konsekvent afbrydelse ved præcis 60 sekunder være meget bedre. Desuden var det noget
skidt at: 1 Vi ikke måtte give de personligt "valgte"-sikke en misbenævnelse- en stemme med
på vejen. 2 Der ikke måtte debatteres ved flere af de seneste handlinger. Generelt fik
visionsbehandlingen alt for meget tid på BEKOSTNING af muligheder for at sige noget / drøfte
nogle af de mere reelle konkrete emner, 3 Hermed også sagt at ialt 5 minutter til REPs egen
drøftelse af hvert AP-ændringsforslag lidt er en hån, når man sammenligner med al den tid
sprognørderi fik lov at æde (og bl a derved sende deltagere hjem inden de kunne nå at deltage
i afstemning og debat om disse. En MEGET SKÆV prioritering, som ikke tjener DNs (førhen
kvalificerede og kvalificerende, nu lidt mere hen i retning af omsvøbende og
topstyrelegitimerende) demokratis bedste interesser.

11/24/2020 2:28 PM

32 Jeg forsøgte at komme ind på afstemning men det lykkedes kun at stemme 1 gang.
Tilmedlingsmodulet er alt for besværligt

11/24/2020 2:08 PM

33 der var mange, men det kan nok ikke være anderledes, problemet var at det ikke var sat tid
nok af til selve mødet

11/24/2020 1:27 PM

34 Det var dræbende kedeligt at skulle høre på alenlange udredninger om, hvorfor en
afdelingsbestyrelse havde snakket sig frem til, at et ord ville være lidt mere dækkende end et
andet. Heldigvis undgik vi at flytte kommaer, men det var tæt på. Det kunne være hurtigere
afviklet, hvis de der har stillet ændringsforslag ikke selv skulle gøre rede for det de allerede
har skrevet. Hvis ordstyreren læste ændringsforslagene op, ville vi undgå de lange enetaler
uden nyt indhold.

11/24/2020 1:17 PM

35 Det tekniske fungerede fint, men så detaljeret demokrati tager tid, og det blev noget
langtrukkent med de mange ændringsforslag.

11/24/2020 1:13 PM

36 Mange afstemn. og ind imellem lidt tvivl hvad man egentlig stemte om. 11/24/2020 12:53 PM

37 afstemningerne var meget tydelige for os på zoom 11/24/2020 12:49 PM

38 Petitesse kommentarerne skulle alle have været henvist til en redaktionskomite 11/24/2020 12:38 PM

39 For mange afstemninger om formuleringe 11/24/2020 12:38 PM

40 Der var mange afstemninger men et passende antal men med elektronikken gik det rimeligt
fint.

11/24/2020 12:34 PM

41 man skal vide hvor lang tid man har til at stemme! vi var en hjemme og en i salen og der blev
smsét en del. irriterende ikke at vide hvor lang tid man har til den lille menings udveksling før

11/24/2020 12:33 PM
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man stemmer.

42 Denne gang var der ekstra mange afstemninger, men det var til at overskue, når man holdt
tungen lige i munden.

11/24/2020 12:31 PM

43 Der var ret mange afstemninger og det er ikke ideelt, men antallet var passende i forhold til
hvad der skulle tages stilling til.

11/24/2020 12:25 PM

44 Formen var ok, og dirigenten klarede opgaven udmærket, men afstemningsemnerne var for
mange, og flere af så beskeden karakter, at der må kunne sættes en bagatelgrænse for,
hvorvidt en formulering kræver afstemning eller ej.

11/24/2020 12:25 PM

45 Fremragende afvikling af afstemningerne, både pga. et godt system, men også pga. af meget
dygtig og vel forberedt håndtering

11/24/2020 12:20 PM

46 Jeg følte mig ikke sikker på, at alle på on-line fik stemt og at alle fik tilstrækkelig tid og viden
til at forstå afstemningstemaet. Dirigenten gav for lidt tid til afstemningsperioden.

11/24/2020 12:18 PM

47 Det er ikke spørgmål kan svare på. Hvis der er behov for en afstemning skal den programmet,
så der kan hverken være for få eller for mange.

11/24/2020 12:14 PM

48 Antallet var fint afstemt med de indsendte forslag. Man kan så diskutere om de var for
pettitesseagtige, nogle af dem, men det er jo en helt anden diskussion. Jeg ved ikke om
deltagerne i salen kunne følge vores chat undervejs, for det kan måske være lidt problematisk,
når vi der kommer til at diskutere indhold ved siden af talerne, hvilket jo ellers er en smart
detalje, men det kan jo også tage overhånd og blive en uskik i den slags forsamlinger.

11/24/2020 12:10 PM

49 Der kan jo ikke laves om på antallet af afstemninger, når der er ændringsforslag, der skal
stemmes om

11/24/2020 12:06 PM
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Sp. 14 Hvad synes du om følgende mødeemner?
Besvaret: 117 Sprunget over: 6
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Sp. 15 Er der noget, du synes, gik særligt godt på mødet?
Besvaret: 52 Sprunget over: 71
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# BESVARELSER DATE

1 Mødet var fint organiseret af SEK. 11/30/2020 12:06 AM

2 Dygtig præsident, men lidt for lang naturpolitisk redegørelse. 11/28/2020 9:59 PM

3 Fint at deltage online 11/28/2020 8:50 PM

4 Det var dejligt at det kunne lade sig gøre og at teknikken virkede. Godt gået af dem der stod
bag. Det var også dejligt med den gode stemning og at deltagerne var positive. Dirigenten var
som altid god

11/28/2020 5:31 PM

5 God dirigent 11/28/2020 5:30 PM

6 God dirigent 11/28/2020 12:48 PM

7 Hyggelig samvær i Skive - altså at undgå at rejse os.v 11/28/2020 12:28 PM

8 Præsentationer og diskussionrr 11/28/2020 11:30 AM

9 Den digitale afstemning og zoom-afviklingen gik over forventning. 11/28/2020 11:23 AM

10 - 11/28/2020 1:04 AM

11 Mødet blev afviklet i en god og konstruktiv ånd, både fra arrangørers og deltageres side 11/27/2020 5:33 PM

12 Alt i alt vellyket via zoom 11/26/2020 9:57 PM

13 Næ, det var en nødvendig nødløsning for afholdelse af rep.-møde 11/26/2020 3:00 PM

14 At det hele klappede på trods af de mange restriktioner. 11/25/2020 3:31 PM

15 Under de særlige omstændigheder som Corona epidemien giver, var REP velfungerende 11/25/2020 3:07 PM

16 Jeg synes teknikken fungerede rigtigt godt og også var så godt forberedt at det også kunne
håndtere at der skete ændringer undervejs. Flot.

11/25/2020 10:37 AM

17 Flot afvikling og kombination af fysisk og virtuelt møde 11/25/2020 9:04 AM

18 Afvikling af visions-diskussioner og afstemninger 11/25/2020 8:39 AM

19 at betegnelsen frivillig blev erstattet af aktiv. Men meningsløst at gøre det tileet
afstemningstemaakiv

11/24/2020 10:31 PM

20 en god beretning 11/24/2020 8:13 PM

21 Flot håndteret 11/24/2020 7:57 PM

22 Præsidentens beretning og debatten herom 11/24/2020 6:34 PM

23 Dirigenten klarede det perfekt 11/24/2020 5:31 PM

24 Uden for kontekst så var det absolut bedste, at jeg midt under mødet fik besked på at jeg
havde fået endnu et barnebarn:-). Derfor gik jeg glip af et par afstemninger og beretningen om
Skovsgård

11/24/2020 5:31 PM

25 Nej 11/24/2020 5:24 PM

26 Tiden til kommentarer fra salen. 11/24/2020 4:17 PM

27 Brug af et miks af fysisk og online tilstedeværelse giver nye muligheder i fremtiden. 11/24/2020 3:40 PM

28 Teknikken fungerede faktisk, må jeg erkende 11/24/2020 3:24 PM

29 Kombineret fysisk og elektronisk møde 11/24/2020 3:15 PM

30 det hele gik godt 11/24/2020 2:47 PM

31 Teknikken 11/24/2020 2:30 PM

32 Middelfarts borgmesters tale, den vil jeg gerne have på skrift som et godt eksempel på hvad
man kan sammen, samt den video med en anden borgmester,

11/24/2020 2:22 PM

33 Applaus til sekretariatet for at klare teknik og fysiske deltagere 11/24/2020 2:05 PM
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34 Det var dejligt at kunne hilse på folk 11/24/2020 2:00 PM

35 Bare det at være til fysisk møde var rart. Havde virkelig set frem til det. 11/24/2020 1:32 PM

36 Afstemningssystemet virkede, men der var bare alt for mange afstemninger 11/24/2020 1:24 PM

37 Succesfuld blanding af fysisk og elektronisk møde 11/24/2020 1:22 PM

38 God mødeledelse. 11/24/2020 1:19 PM

39 Det gik overraskende godt med blandingen af fysisk tilstedeværelse og Zoom. Alle der ville
sige noget kom til og i passende blanding mellem de to mødeformer.

11/24/2020 1:18 PM

40 De tekniske ting med deltagere både i salen og hjemme. 11/24/2020 1:00 PM

41 God dirigent. Teknik fungerede næsten perfekt. 11/24/2020 12:56 PM

42 selve afviklingen var fin 11/24/2020 12:52 PM

43 Det er godt arrangeret 11/24/2020 12:47 PM

44 Jeg hørte præsidents tale, udmærket. Jeg ville bare gerne læse den også. 11/24/2020 12:45 PM

45 Fint at afprøve alt det elektroniske, og se at det virker. Skulderklap til dem der stod for det. 11/24/2020 12:45 PM

46 Elektronikken virkede overraskende stabil og godt. Godt møde. Det var fint at der var
navneskilte på personerne i kameraets fokus - fortsæt gerne med det.

11/24/2020 12:43 PM

47 Generelt gik det hele meget godt taget i betragtning af denne ekstraordinære Corona-19
situation. Og det var meget vigtigt, at der var en lille øvelse om onsdagen mht. at teste Zoom
og afstemningsværktøjet.

11/24/2020 12:35 PM

48 Fremragende mødeledelse og en fremragede præsident. 11/24/2020 12:26 PM

49 Flot at det fungerede 11/24/2020 12:25 PM

50 Stor ros til planlægningerne af REP møde. Kan ikke finde noget der gik galt. 11/24/2020 12:20 PM

51 Imponerende at det kunne lade sig gøre så smidigt 11/24/2020 12:13 PM

52 Dirigenten var meget imponerende! 11/24/2020 11:55 AM
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Sp. 16 Er der noget på mødet, der gik særligt utilfredsstillende?
Besvaret: 47 Sprunget over: 76
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# BESVARELSER DATE

1 Der bør fokuseres på forhold der vedrører REP, som besluttende organ. Derfor bør interne
"reklameindslag", og "underholdende" indslag udelades. Det er utilfredsstillande, at de
ansvarlige tilsyneladende ikke kender - eller forstår - vedtægterne. Se dagsordenens pkt. 5.

11/30/2020 12:06 AM

2 Visionspunktet ALT for langt 11/29/2020 10:25 AM

3 Beskrevet tidligere. Det er undergravende for den demokratiske proces at de skal gå så lang
tid med ligegyldige ændringer i visioner, som i forvejen er ret ukonkrete.

11/28/2020 8:50 PM

4 Hop i havet var for indforstået og elitær 11/28/2020 12:37 PM

5 Som sagt er den digitale afstemningsform i forbindelse med Zoom stiv. Bliver
afstemningstemaet formuleret lidt forkert, er det svært at rette op på fejlen. Tidsplanen var
katastrofal!!!!

11/28/2020 11:30 AM

6 Den sociale del og muligheden for netværk mangler. Deltog via zoom 11/28/2020 11:29 AM

7 Dirigenten optræder for selvrådigt. Burde have fulgt procedure-opfordringen til at fastsætte et
bestemt tidsrum til afstemningerne og ikke slutte dem efter hans egen mavefornemmelse. Det
viste sig jo, at han afskar nogle fra at stemme. Desuden burde der have været debat om
ekstra-bevillingen til Skovsgaard. De små film undervejs i visionsfremlæggelsen var ret
amatøragtige og tidsspilde på et rep-møde med så presset en tidsplan.

11/28/2020 11:23 AM

8 Tidsplanen sprak. Mest grundet besværlig orientering i materialet. 11/28/2020 1:04 AM

9 Alt for mange afstemninger. For mig havde det været tilfredsstillende, hvis bestyrelsen selv
afgjorde de mange - og til tider bagatelagtige - ændringsforslag til visionerne.

11/27/2020 6:03 PM

10 Tidsplanen der skred med ca 2 timer 11/27/2020 5:33 PM

11 Tidsforbruger vedr visioner, som tidligere nævnt! 11/26/2020 9:57 PM

12 Ja, jeg e rpænt utilfreds med de "feel good" film der blev afspillet - unødvendigt og jeg følte
mig "talt ned til" - som deltagere på et rep.møde vi ved godt hvad det handler om:-(

11/26/2020 3:00 PM

13 Ja, for megen "flueknepperi" ved de sproglige detaljedebatter. 11/25/2020 3:31 PM

14 Der bør være vigtigere emner at drøfte, når aktive fra hele landet mødes til REP, end at rette
sætninger i 4 timer. Der bør være mulighed for at stille spørgsmål inden afstemning om at
donere 1/2 mio. kr. af DNs indsamlede midler til Naturfonden.

11/25/2020 3:07 PM

15 Måske en ekstra chat-konsulent, der kunne hjælpe folk i chatten. 11/25/2020 2:26 PM

16 AP 2021, specielt vedr. ændringsforslag om om-allokering fra kommunikation/kampagne til
netværks-støtte, og manglende diskussion af støtte 'ud af huset' til Skovsgaard

11/25/2020 8:39 AM

17 formulerings afstemningerne 11/24/2020 10:31 PM

18 at mødet trak så meget ud, så tidsplanen ikke holdt 11/24/2020 9:04 PM

19 nej 11/24/2020 8:13 PM

20 8 timers varighed er alt for lang tid. Jeg vil tro, at de fleste gik til og fra i store dele af
mødetiden.

11/24/2020 7:58 PM

21 for få pauser 11/24/2020 7:57 PM

22 At mødet trak så længe ud. Den manglende dialog og sparring samt erfaringsudveksling med
deltagere fra andre afdelinger.

11/24/2020 6:34 PM

23 Ift. Visionerne så var der for mange afstemninger, som handlede om små sproglige ændringer.
Og de fleste var stillet af den samme person. Overvej om I kan finde en procedure, som gør
det muligt at få den slags handlet af på forhånd. Det var mange menneskers tid, der gik med
det,

11/24/2020 5:38 PM

24 Der var alt for mange afstemninger! Og en snert af "krænkelses-ævl" på kommentarsporet på
zoom. (Fordi Sebastian brugte ordet sød om en ung pige) Håber ved gud ikke at vi skal til at
være en del af den debat i DN.

11/24/2020 5:31 PM

25 Det var for lang tid at sidde ved skærmen 11/24/2020 5:24 PM
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26 Fremlæggelse af indslag uden debat eller kommentarer, er spil af tid. 11/24/2020 3:40 PM

27 Alt! Håber aldrig mere at skulle opleve et møde som dette, hvor folk går formummede rundt
med mundbind, hvor der ikke er nogen pausesnak, ingen mulighed for at mødes uformelt og
ingen materialer at få med hjem, endsige få en ordentlig snak med sekretariatet. Dette må
virkelig være alle nødløsningers moder.

11/24/2020 3:24 PM

28 nej 11/24/2020 2:47 PM

29 Tiden skred - så jeg fik ikke det sidste med. Bedre til at afsætte tiden så den passer med
agendaen

11/24/2020 2:46 PM

30 AP-behandlingen kom for sent og var for forjaget. 11/24/2020 2:30 PM

31 manglede at give en kommentar til de 500.000kr til gods 11/24/2020 2:22 PM

32 Tidsplanen var på forhånd annonceret til at slutte kl. 17.00 (tror jeg det var), så på det
tidspunkt var jeg nødt til springe fra p.g.a. andre aftaler truffet i tillid til at tidsplanen ville holde.

11/24/2020 1:24 PM

33 Småting 11/24/2020 1:22 PM

34 Møder og mad bør holdes adskilt. For få pauser. 11/24/2020 1:19 PM

35 Den meget langtrukne (men demokratiske) behandling af visionsplanen. 11/24/2020 1:18 PM

36 Jeg ville gerne have valgt en der kunne repræsentere mig, jeg er fra Nordsjælland. Manglende
tid på afstemningerne.

11/24/2020 1:03 PM

37 Visionsformuleringerne tog alt for lang tid. Det havde karakter af, hvad jeg plejer at kalde
“flueknepperi”. Der har siddet rigtig mange kyndige mennesker og gjort sig umage med at
formulere. Hvis de blev taget op igen, ville der formentlig være lige så mange ændringsforslag.

11/24/2020 1:00 PM

38 For langt møde, som virtuel deltager. 11/24/2020 12:56 PM

39 Det tog meget lang tid med AP. Det bør gøres mere overskueligt. 11/24/2020 12:52 PM

40 Det er for meget dem og os (jeg er formand) 11/24/2020 12:47 PM

41 Ikke direkte utilfreds, men sagsbehandlingen / afstemningen vedr. visioner virkede tungt og
meget detaljeret. Ofte et spørgsmål om ord og sætninger, som fyldte meget, hos nogle.

11/24/2020 12:45 PM

42 Det var et noget presset program - udskydelsen af forårets møde med valg har vist meget at
sige. Enkelte steder havde dirigenten ekstra travlt med afstemningerne, så jeg kom i tvivl hvad
det var jeg stemte om.

11/24/2020 12:43 PM

43 Alt for mange afstemninger om småting både ifht budget og vision 11/24/2020 12:40 PM

44 Manglende overholdelse af pausetiderne, det er frustrerende at sidde klar ved skærmene,
mens deltagerne fysisk drysser ind. Det er nødvendigt at fastlægge nogle faste tidspunkter for
pauser, så Zoom-deltagere kan aftale forløb med den familie man sidder blandt. Mange måtte
slippe mødedeltagelsen da der ikke var noget sluttidspunkt.

11/24/2020 12:26 PM

45 Nok at tidsplanen ikke afspejlede det faktiske behov, men der var trods alt gjort klart at man
ikke kunne forvente at overholde planen..

11/24/2020 12:13 PM

46 Der var længe til pause og det virkede lidt forhastet indimellem. 11/24/2020 12:06 PM

47 Det blev alt for langt. Nogle af de mange afstemninger om bestemte formuleringer kunne godt
have været sparet.

11/24/2020 11:55 AM



Evaluering af REP-mødet i Middelfart og digitalt (21.11.2020)

28 / 30

29.91% 35

58.12% 68

6.84% 8

4.27% 5

0.85% 1

Sp. 17 Hvad er din overordnede vurdering af REP-mødet?
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# EVT. KOMMENTAR DATE

1 Fint, at dirigenten holdt hovedet koldt - på trods af tidspresset. 11/30/2020 12:06 AM

2 Vi skal overveje at holde 1 årligt Repr.møde med tilstedeværelse og et med zoom, hvor der
kan tages stilling til forskellige politiker.

11/28/2020 12:28 PM

3 Tidsplanen var urealistisk. Det var svært at rette fejl i afstemninger. Deltageres mikrofoner og
lyd af svingende kvalitet. Digital mødeform er udmattende. Ellers godt

11/28/2020 11:30 AM

4 Meget tilfreds med bestyrelsens arbejde, fremlægninger og præsentationer. Men havde gerne
undværet kommentarfelt på Zoom og de førnævnte afstemninger om sproglige petitesser.

11/27/2020 6:03 PM

5 Jeg synes alt i alt et det var en rigtig god oplevelse under disse meget vanskelige vilkår. Ros
til arrangørerne!

11/27/2020 5:33 PM

6 Det var jo de muliges kunst - forhåbentligt første og sidste gang 11/26/2020 3:00 PM

7 Nå, ja, at det hele klappede . . . Tak til teknikken Tak for god ledelse Tak for gode oplæg. Kh 11/25/2020 3:31 PM

8 Digitale møder er og vil altid være en nødløsning. Vi, der deltog på skærmen, manglede de
uformelle samtaler

11/25/2020 8:03 AM

9 Jeg var nødt til at forlade mødet kl. 18.50 og fik således ikke de sidste punkter med. Der var
heldigvis en madpose til hjemturen, selv om jeg gerne ville have haft middagen med. Fint at
være fysisk til stede og mærke DN-pulsen igen! Tak for indsatsen til alle de aktive foran og
bagved skærmene.

11/25/2020 12:49 AM

10 for meget kommunikation og varm luft , for lidt diskussion af de problemer vi står overfor 11/24/2020 10:31 PM

11 Virtuelle møder bør kun anvendes ved særligt tvingende grunde, hvor andre muligheder ikke
findes.

11/24/2020 6:34 PM

12 Der var en god ånd og en positiv stemning på mødet 11/24/2020 4:49 PM

13 Vi kan evt. bruge det i fremtiden feks. Til det ene repræsentantskabs møde og herved spare
mange penge til andet arbejde.

11/24/2020 4:17 PM

14 Andre gange har det været voldsom givtigt at tale sammen med andre i "pauserne" eller ved
små workshops - det bør ikke glemmes når Corona forhåbentligt snart udgør et mindre problem

11/24/2020 3:43 PM

15 Se tidligere kommentar. Jeg deltager ikke igen i et møde på disse betingelser (og bemærk, det
er altså ikke en kritik af DN, betingelserne var bare usle)

11/24/2020 3:24 PM

16 Både plads og basis for forbedring, men også et godt grundlag for det. 11/24/2020 2:30 PM

17 Afstemningsmoduelt som tidligere omtalt 11/24/2020 2:10 PM

18 Det var lang tid at sidde koncentreret på 1 dag, bedre hvis det var over 2 dage. 11/24/2020 2:09 PM

19 der var sat for lidt tid af til mødet. Det kunne fint have startet kl. 10 og der var for lang til inden
første pause. Jeg sad på min plads i 5 timer fra kl 11 til 16 inden første annoncerede pause
var.

11/24/2020 1:32 PM

20 Der blev på mødet snakket end el om, at vi skulle tiltrække nye og gerne unge folk til
bestyrelser m.v. Hvis et ungt og fremadstræbende menneske havde oplevet at skulle spilde en
hel lørdag eftermiddag på en halv hundrede afstemninger, om valg af det ene ord i en
formulering i forhold til et andet, ville vedkommende løbe skrigende bort. Jeg priser mig
lykkelig over, at jeg ikke satte hele weekenden til ved at rejse til Middelfart til et 2-dages
møde.

11/24/2020 1:24 PM

21 Deltagelse i Zoom-møde sparede en masse transporttid, og samvær med en masse fremmede
mennesker. Vi sad begge stemmeberettigede sammen, og vi kunne tale frit og højlydt sammen
når vi var "un-mutede".

11/24/2020 1:18 PM

22 Jeg havde gerne set mere naturpolitisk debat. 11/24/2020 1:00 PM

23 Det var svært at følge med på flere dele af AP i hvert fald på afstand (zoom). Jeg tror det er
lettere at følge med, når man sidder i salen og evt kan spørge en nabo om hvad der menes
lige nu.

11/24/2020 12:52 PM

24 Utroligt det kan lade sig gøre med alle de ændringer 11/24/2020 12:47 PM
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25 Kunne præsidents tale tekstes og/eller sendes straks efter mødet? 11/24/2020 12:45 PM

26 Anbefaling til alle, der deltager over nettet. Brug en kablet forbindelse mellem pc og
internetboksen. Det sikre en bedre stabilitet og måske en bedre billedkvalitet.

11/24/2020 12:43 PM

27 Efter omstændighederne flot tilrettelagt og gennemført 11/24/2020 12:27 PM

28 Det fungerede trods det umulige i situationen. Jeg er dog ikke sikker på at Visionen kom rigtigt
i hus, da vi ikke fik mulighed for at se den i sammenhæng.

11/24/2020 12:26 PM

29 Det eneste ville være fint hvis vi næste gang skal være i Middelfart kunne været i huset, da
den er meget bedre. Men jeg tror ikke, at de har plads til så mange mennesker.

11/24/2020 12:20 PM

30 Efter omstændighederne 11/24/2020 12:13 PM

31 Selvfølgelig utilfreds med at vi ikke kunne mødes fysisk. 11/24/2020 12:07 PM


