
Evaluering af digitalt REP-møde 24.-25.4 2021

1 / 31

32.08% 34

56.60% 60

6.60% 7

1.89% 2

0.00% 0

2.83% 3

Sp. 1 Hvordan vil du vurdere information om REP-mødet før afholdelsen?
Besvaret: 106 Sprunget over: 0
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28.30% 30

66.04% 70

3.77% 4

1.89% 2

Sp. 2 Hvad synes du om, at REP-mødet blev afholdt digitalt?
Besvaret: 106 Sprunget over: 0

I ALT 106

# ANGIV EVT. EN KOMMENTAR DATE

1 Fysisk møde er at foretrække da den personlige kontakt i pauserne er vigtigt. 4/28/2021 5:24 PM

2 Bør kun bruges i nødstilfælde. Det sociale element er helt fraværende. 4/28/2021 2:25 PM

3 Den største udfordring var tiden. Det er meget lang tid at sidde koncentreret foran skærmen 4/28/2021 1:19 PM

4 Det er anstrengende at følge debatten på skærmen, og det giver mindre dynamik. 4/26/2021 10:25 PM

5 Men det fysiske rep. møde må så erstattes med noget andet evt. tema møder 4/26/2021 4:45 PM

6 Man kan gå fra og til uden at forstyrre unødigt 4/26/2021 4:22 PM

7 Netop de formelle Rep-møder bør være fysiske. Andre debatmøder mm kan fint være digitale
også i rep-regi eller for alle aktive.

4/26/2021 11:30 AM

8 Det er godt, at man kan være med digitalt, hvis det ikke er ens tur til at møde op fysisk. Det er
vigtigt for at kunne følge med.

4/26/2021 10:53 AM

9 Savner at kunne netværke 4/26/2021 10:52 AM

10 Formen er brugbar til gensidig information, beretninger, personvalg, mindre tekstjusteringer og
lignende. Den er ikke egnet til mere dybtgående diskussioner. Vi kunne nok, som en stor
ressource-besparelse, afholdeet årligt REP-møde digitalt (med egnede emner, som skitseret),
mens det andet møde bør være ansigt-til-ansigt.

4/26/2021 10:51 AM

11 Giver dirigent / sekretariat mulighed for uklædelig topstyring af mødet. Ikke passende og slet 4/26/2021 10:25 AM

Det var en god
mulighed, so...

Det var en god
mulighed, me...

REP-mødet
burde være...

Ved ikke
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SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Det var en god mulighed, som vi også kan bruge fremover
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ikke i tråd med det, at være en forening.

12 Meget anstrengende at sidde så længe ved skærm og umuligt at følge med i hvem der har
bedt om ordet.

4/26/2021 9:32 AM

13 Meningsudveksling i samme rum er enklere. 4/26/2021 12:22 AM

14 Det er meget længe at side ved en pc. Mangler det sociale 4/25/2021 8:26 PM

15 Jeg blev desværre forhindret i at kunne deltage i REP-mødet. 4/25/2021 8:11 PM

16 Det er et problem, at rep. møder tager to weekender om året. Vi har problemer med at finde
nogen i afdelingsbestyrelsen, der vil tage afsted

4/25/2021 7:51 PM

17 Meget anstrengende 4/25/2021 7:10 PM

18 man kan jo bruge digitale møder til andet end rep møder 4/25/2021 6:28 PM

19 Jeg savnede det fysiske møde, de unge aktive, medarbejderstaben, inspirationen fra
dialogboderne, erfaringsudvekdlsing

4/25/2021 5:53 PM

20 Hvis man et år ønsker at lave noget andet end et forårs-rep, kunne det være en mulighed med
et kort digitalt rep-møde mhp godkendelse af regnskab

4/25/2021 4:55 PM

21 Man bør afholde mindst ét fysisk rep. møde om året 4/25/2021 4:16 PM

22 Jeg var ikke kommet et fysisk møde. 4/25/2021 3:39 PM

23 Det er vigtigt at vi fysisk får talt sammen 4/25/2021 3:30 PM

24 men måske bliver vi lidt for dovne :) 4/25/2021 2:56 PM

25 Et sted mellem 1. og 2. mulighed. 4/25/2021 2:50 PM

26 Alt for længe at sidde digitalt med for kort frokostpause 4/25/2021 2:45 PM

27 Hårdt at sidde ved en PC så mange timer - stakkels dirigent😖 4/25/2021 2:40 PM

28 Det er ikke optimalt at skulle sætte kryds i chatten. Man ved ikke om man er med i talerrække
og jeg oplevede selv at blive sprunget over/ignoreret, det var på en måde decideret
krænkende.

4/25/2021 1:53 PM

29 Problematisk ikke at kunne stille direkte spørgsmål til ministeren 4/25/2021 1:15 PM

30 Åbninger og vaccinationer er så langt fremme, at man burde havde udsat REP-mødet 4/25/2021 1:15 PM

31 Det er alt for længe at sidde foran skærmen 4/25/2021 1:12 PM

32 Kan fint anvendes i en nødsituation, men, som alle vil sige, så mangler det sociale. 4/25/2021 1:01 PM

33 Der mangler klart det sociale ved at afholde det digitalt. Og jeg blev meget forstyrret af at
sidde hjemme,hvor børnene ikke forstår at man er til møde

4/25/2021 12:45 PM

34 Meget, men ikke alt kan afvikles på denne vis 4/25/2021 12:43 PM

35 Jeg mener klart at det fremover skal være muligt at deltage i rep-møder digitalt, så man kan
undgå at rejse på tværs af landet for at deltage. Miljømæssigt og tidsmæssigt en fordel

4/25/2021 12:38 PM

36 Jeg siger ja men det skal være undtagelsen 4/25/2021 12:27 PM
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24.76% 26
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2.86% 3

0.00% 0
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Sp. 3 Hvad synes du om kvaliteten af lyd og billede på Zoom?
Besvaret: 105 Sprunget over: 1
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Sp. 4 Har du kommentarer til lyd og billede på Zoom, så noter her
Besvaret: 20 Sprunget over: 86

# BESVARELSER DATE

1 I enkelte tilfælde var der rumklang og lav tale - men tænker det lige så godt kan have noget at
gøre med afsenderens tekniske udstyr

4/28/2021 3:32 PM

2 I betragtning af at dette er nyt for de fleste af os at deltage i så stort et møde synes jeg det gik
fremragende. Stor ros til arrangørerne

4/28/2021 1:19 PM

3 Powerpoints var ind imellem ulæselige 4/26/2021 4:22 PM

4 Der var lidt knas lørdag formiddag med et par indlæg- 4/26/2021 11:30 AM

5 Dårlig lyd - men det afhang af hvem der talte 4/26/2021 10:52 AM

6 Under tekst-præsentationer til debat bør billedet fuldtud og hele tiden fokusere på de
præsenterede slides, ikke på personen som præsenterer. Digi-administrator kunne overveje om
han/hun skulle kunne af-mute næste person på taler-listen, da det tilsyneladende er forvirrende
for en del at skulle af-mute sig selv.

4/26/2021 10:51 AM

7 dog ville det være rart med mere ens lydstyrker fra forskellige deltagere. Det er dog nok mere
op til udbyders end abonnents tekniske formåen. Men man kunne måske foreslå zoom at
arbejde på det. En anden teknisk fejl: Mindst 2 af os var udsat for at chatten af sig selv, uden
vores viden indstillede sig til at chatte med én anden istedetfor alle. Ikke bare pga
forglemmelse fra vor side, men af anden mystisk grund.

4/26/2021 10:44 AM

8 Der var problemer med at nogle slides ind imellem kørte ud i baggrunden, så de var ulæselige -
særlig under Sebastians præsentationer.

4/25/2021 7:51 PM

9 Bedre end jeg oplever det i andre foreninger og andre faglige sammenslutninger. 4/25/2021 7:10 PM

10 Oplægsholderne i Masnedøgade stod og dækkede for skærmen 4/25/2021 6:28 PM

11 Biilederne var fine, men når der er foredrag skal der være fokus på powerpoint. Der var enkelte
tilfælde hvor lyden blev lidt svag. Ellers meget fint.

4/25/2021 6:27 PM

12 Noget vi skal vænne os til? der er mange gamle der råber - er jeg på - kan i høre mig - 4/25/2021 5:18 PM

13 Det fungerede dårligt for Sebastian i studiet i Amaliegade 4/25/2021 4:54 PM

14 Der var dog noget støj / skratten på linjen i dag søndag. Jeg har selv en 200/200Mb
fibernetforbindelse og en moderne computer, så den burde der ikke være noget i vejen med.

4/25/2021 4:16 PM

15 Når der blev streamet Powerpoint og assembly-voting var kvaliteten for lav. 4/25/2021 3:39 PM

16 Jeg er helt tilfreds med lyden. - De personer som valgte et billede som baggrund kom somme
tider til at se lidt sjove ud, hvilket kunne tage fokus fra det de sagde.

4/25/2021 2:15 PM

17 Fremlæggelsen var ikke altid god, ved f.eks. Ny naturpolitik skiftede mellem direkte slides, og
et overordnet hvor den der fremlagde var i fokus. Det var dårligt og man mistede overblikket.

4/25/2021 1:15 PM

18 Lyden var meget varierende i højden, og deltagernes indstilling af deres kameraer helt tilfældig.
Underligt at folk ikke kan se kvaliteten af deres eget billed.

4/25/2021 1:15 PM

19 Der var nogle problemer med lyden i starten af i dag, søndag. Ellers var den fin. 4/25/2021 12:40 PM

20 Holder nettet til så mange på eengang? 4/25/2021 12:28 PM
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40.38% 42
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3.85% 4
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Sp. 5 Hvad synes du om systemet, der blev brugt til at stemme (Assembly
Voting)?

Besvaret: 104 Sprunget over: 2

I ALT 104
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3.88% 4
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0.97% 1

6.80% 7

Sp. 6 Hvad synes du om antallet af afstemninger?
Besvaret: 103 Sprunget over: 3

I ALT 103
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Sp. 7 Har du kommentarer til systemet, antallet eller formen på
afstemningerne, så noter her

Besvaret: 41 Sprunget over: 65

# BESVARELSER DATE

1 Det er ikke altid helt tydeligt, hvad afstemningstemaet er. Det er utilfredsstillende, at der kan
være flere afgivne stemmer end der er personer til stede.

4/28/2021 11:13 PM

2 Ærgerligt at systemet gik ned ved den sidste afstemning 4/28/2021 5:24 PM

3 Det var da godt, det ikke var om lørdagen, afstemningssystemet valgte at nægte samarbejdet 4/28/2021 3:32 PM

4 Vi slipper ikke for afstemninger, men de forløb smertefrit 4/28/2021 2:25 PM

5 Ved valg af medlemmer til hovedbestyrelsen startede dirigenten med at sige, at hvis en
kandidat opnåede 50% af de afgivne stemmer så var pågældende valgt. En teknisk umulighed
når de delegerede var udstyret med 2 stemmer og man ikke kunne give afgive 2 stemmer på
en person. Grænsen for at opnå valg burde derfor have været 25%!

4/28/2021 2:07 PM

6 I betragtning af at afstemningerne tager meget lang tid skal vi nok en anden gang forsøge at
begrænse antallet. Dette kan selvfølgelig kollidere med demokratiet. Evt. kan man foretage
nogle af afstemningerne før rep mødet, hvis det er muligt.

4/28/2021 1:19 PM

7 Der var for meget brok 4/28/2021 12:56 PM

8 jeg deltog ikke selv i afstemningerne, men tilsyneladende var der en del småproblemer, særligt
med den sidste afstemning, som dog blev løst på en kreativ måde. ros.

4/27/2021 11:15 AM

9 Det var måske uhensigtsmæssigt under valget af de personligt valgte.. for mange valgrunder.. 4/27/2021 7:11 AM

10 Det var ikke alle spørgsmål, der var umiddelbart let forståelige, altså om jeg var for at noget
skulle ændres eller imod

4/26/2021 4:22 PM

11 Selve valghandlingen udnyttede ikke ZOOM godt nok og dette medført at de forskellige
kandidater blev præsenteret forskelligt. Dette er et demokratisk problem. Kandidaterne var
blevet lovet at panelet blev præsenteret ens via ZOOM og dette var ikke tilfældet. Dette er
ikke et teknisk problem, men alene et opsætningsproblem, da ZOOM besidder de nødvendige
funktioner. Muligheden for at møde op i København krævede fremvisning af gyldigt Coronapas,
hvilke kan være problematisk for nogle. At Assembly Voting frøs I sidste afstemning er stærkt
problematisk og medførte at simple regler for afstemning blev tilsidesat.

4/26/2021 2:31 PM

12 Det er altid lidt udfordrende at have flere sessioner kørende samtidig på sin PC.. at have links
parat mm. Jeg kunne fint, men vel et demokratisk problem, hvis der er deltagere, der ikke kan
finde ud af netop dette her.

4/26/2021 11:30 AM

13 Systemet er helt fint. Det ville nok være smart at starte hver dag med at bede alle logge sig på
afstemningssystemet. Det er så vigtigt at vores erfarne dirigent er helt klar på
afstemningsmåden, og er hurtig til on-the-spot at skabe et korrekt, supplerende
afstemningstema når nødvendigt. Og extremt vigtigt, at dirigenten har viden og personlig
autoritet til at fastslå formalia, så mødet ikke ender i fnidrede procedure-diskussioner.

4/26/2021 10:51 AM

14 Jeg svarede utilfreds til Ass Voting, kun fordi det låste ved den sidste. Ellers har det altid
været udmærket.

4/26/2021 10:44 AM

15 Afstemning til personligt valgte medlemmer (debat og styring) tjener altså ikke foreningen til
æra!

4/26/2021 10:25 AM

16 Der bliver lavet en alvorlig procedurefejl ved valg til HB, når man siger, at en kandidat med
50% af afgivne stemmer er valgt. Det burde have været 25% da hver deltager har 2 stemmer
men kun kan placere en stemme pr. kandidat

4/26/2021 6:49 AM

17 Antallet af afstemninger bør afhænge af dagsorden, og ikke om jeg personligt synes om
antallet. Afstemningsresultatet skal være synligt i længere tid end tilfældet var.

4/26/2021 12:22 AM

18 Det var vel det, der var brug for. 4/25/2021 10:30 PM
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19 Hvis ellers folk er på stikkerne, kan afstemninger afvikles meget hurtigt. Sæt en tidsgrænse
på f.eks. 1 minut for hver afstemning.

4/25/2021 7:51 PM

20 Der var teknisk problem i den sidste afstemning . 4/25/2021 7:19 PM

21 Dejlig kvikt 4/25/2021 7:10 PM

22 Systemet er udmærket. MEN afstemningsemner eller deres opdeling bør gennem arbejdes
med omhu. Eksempel: Fordeling af overskud (ud over grundkapital) bør ikke kunne foregå som
valg JA/NEJ-valg mellem en pose med blandede bolsjer. her bør REP kunne vælge mellem
bolsjerne; - og et NEJ indebære, at beløbet blev til tilføres arbejdskapitalen. - Der er jo ingen
kobling mellem "bolsjerne".

4/25/2021 5:45 PM

23 Stor ros til dirigenten for valg af hhv udskillelsesvalg og bunkevalg 4/25/2021 4:55 PM

24 Det var besværligt at skulle springe frem og tilbage mellem debat- og afstemnings-systemer. 4/25/2021 4:54 PM

25 Fjollet med udelukkelsesmetoden på HB valget. Det gav alt for mange afstemninger og
ændrede ikke på resultatet.

4/25/2021 3:39 PM

26 Min mulighed for at stemme forsvandt før afstemningen om personligt valgte - mærkelig
oplevelse. Jeg fandt så på at skifte til min Samsung tablet fra min Huawei, det hjalp !

4/25/2021 2:56 PM

27 Der var et afstemningskoks til sidste, men ellers fungerede systemet godt. 4/25/2021 2:50 PM

28 1 enkelt afstemning var uklar 4/25/2021 2:45 PM

29 I tydeliggjorde fint - sammen med dirigenten - hvad afstemningen handlede om. Og bortset fra
et på bøsige herrer gik det som smurt.

4/25/2021 2:40 PM

30 Jeg synes, at systemet fungerede meget godt. Jeg er imponeret over dirigentens koldblodige
styring af slaget. Det var bestemt på sin plads, at at afbryde personer, der brugte for meget tid,
eller svarede udenfor det emne, der var til kommentering. - Det var de samme personer, der
kommenterede igen og igen. Jeg tror at kortere kommenteringer, vil give plads og lyst for flere i
at deltage i debatten uden at tiden skrider for meget.

4/25/2021 2:15 PM

31 Jeg kom aldrig til at stemme - systemet ville ikke genkende mig 4/25/2021 2:07 PM

32 Det var trist at systemet fejlede ved sidste afstemning, derudover virkede det upåklageligt 4/25/2021 1:53 PM

33 Systemet brød godt nok sammen til sidst. Og antal afstemninger var passende, fordi der var
det antal der var nødvendig

4/25/2021 1:16 PM

34 Afstemningssystemet, virkede generelt godt, men gik ned ved sidste afstemning vedr.
organisationsstrategi

4/25/2021 1:15 PM

35 Out, sidste afstemning gik i fisk 4/25/2021 1:15 PM

36 Der burde have været sat en klar tidsbegrænsning af til at stemme. Det kom til at tage for lang
tid

4/25/2021 1:12 PM

37 Forstår ikke spørgsmålet. Der er jo de afstemninger, der er behov for, man kan jo ikke undlade
at stemme om et forslag eller et valg.

4/25/2021 1:01 PM

38 Ros til dirigenten 4/25/2021 12:57 PM

39 Jeg syntes der blev stemt om det der var relevant. Dirigenten forvaltede hvervet godt under
diskussionen vedr. valg.

4/25/2021 12:55 PM

40 Jeg forstod ikke formen på de personligt valgte, hvor jeg troede at der blev elimineret 1 af
gangen (ligesom til HB) indtil der var 5 tilbage. Jeg havde ikke forstået at nogle skulle vælges
for en kortere periode og at vi således kunne vælge 9. Jeg forstod i øvrigt ikke helt hvorfor der
skulle være en mindre, og at der derfor skulle stemmes en del gange til HB, men ok, det
fungerede fint.

4/25/2021 12:45 PM

41 Det var nok ok 4/25/2021 12:40 PM
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Sp. 8 Hvad synes du om afviklingen af følgende mødeemner?
Besvaret: 103 Sprunget over: 3

Præsidentens
naturpolitis...

Årsregnskab
2020

Valg til
præsident, H...
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Sp. 9 Hvor tilfreds var du samlet set med REP-mødet?
Besvaret: 102 Sprunget over: 4
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Sp. 10 Er der noget, du synes, gik særligt godt på mødet?
Besvaret: 46 Sprunget over: 60

# BESVARELSER DATE

1 Fremragende dirigent! 4/28/2021 9:17 PM

2 Der var rimelig tålmodighed. 4/28/2021 7:09 PM

3 Dirigenten klarede sin rolle på en FREMRAGENDE måde. Og han satte trumf på ved på given
foranledning at fremvise sine relevante håndbøger om sin rolle.

4/28/2021 5:50 PM

4 præsidentens beretning 4/28/2021 2:31 PM

5 Dirigenten er et fund. 4/27/2021 11:16 AM

6 at vi kom igennem dette maraton møde :) 4/27/2021 7:17 AM

7 Beretning og tale er ganske egnede til skærmen. God afvikling, de debatter vi specielt har haft
i Nordsjælland, blev håndteret fint.

4/26/2021 10:33 PM

8 fin guidning når man var lidt usikker på at have mødet og afstemningsmodulet åbent samtidigt.
Fint at man kunne skrive i kommentarfeltet, så kunne man holde sig lidt ajour

4/26/2021 8:10 PM

9 Digitale møder giver mulighed for at flere kan deltage i debatten. Hvis det håndteres rigtig, og
alle der markerer blive hørt, hvilket ikke altid var tilfældet.

4/26/2021 2:43 PM

10 Afstemningerne fungerede fint bortset fra den sidste. Dirigenten gjorde det godt. Ingen spildtid i
forbindelse med pauser - man startede på sekundet i modsætning til fysiske møder.

4/26/2021 12:20 PM

11 At ordstyreren skar igennem med sin autoritet. 4/26/2021 11:37 AM

12 Præsidentens oplæg 4/26/2021 11:24 AM

13 Afstemningerne - teknisk set. 4/26/2021 10:33 AM

14 Den tekniske del af afstemningerne. 4/26/2021 12:23 AM

15 Dirigenten gjorde det godt. Tak 4/25/2021 10:35 PM

16 Fin afvikling med kombi af digital og studieløsning 4/25/2021 10:34 PM

17 God styring af mødet 4/25/2021 8:43 PM

18 Professionelt dirigeret. Fint med chatfunktionen, hvor vi kan kommentere undervejs. Det sparer
os for en del af de ofte lange mundtlige kommentarer.

4/25/2021 7:55 PM

19 Dirigenten bør udskiftes 4/25/2021 7:51 PM

20 Godt at ordstyreren er så rutineret 4/25/2021 7:26 PM

21 En fantastisk stringent ordstyrer 4/25/2021 7:14 PM

22 Godt at dirigenten var opgaven voksen. 4/25/2021 6:33 PM

23 Super med miljøministerbesøg og Marias håndtering af de fremsendte spørgsmål. Der var
gode debatindlæg som man kunne blive klogere af.

4/25/2021 6:30 PM

24 Dagsordenens pkt. 5: Valg af 2 medlemmer til hovedbestyrelsen, hvor feltet på 7 kandidater
var meget stort.

4/25/2021 6:11 PM

25 - at Maria Reumert Gjerding genopstillede - og blev valgt. DN har en meget dygtig president -
og gør det fremragende i alle henseender. Stor ros til hendes engagement og fremtoning.

4/25/2021 6:01 PM

26 Præsidentens beretning. Lynhurtig "trouble shooting" hvis der var problemer. 4/25/2021 5:30 PM

27 Det er altid en stor fornøjelse at lytte til præsidenten og naturligvis miljøministeren. Begge
velforberedte. I starten af rep.mødet, var det godt der blev sat et ur på skærmen - der talte
nedad

4/25/2021 5:22 PM

28 at dirigenten styrede de traditionelt, hyppigt talende repræsentanter. At valghandlingen til 4/25/2021 5:08 PM
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hovedbestyrelsen sikrede et øget kendskab til afdelingsbestyrelsernes virke.

29 Afstemningen om vedtægtsændringen 4/25/2021 5:03 PM

30 Debatten fungerede udmærket, men der er selvfølgelig lidt slør brugen af teknikken. 4/25/2021 4:31 PM

31 Det er stadig en lidt svær måde at afholde mødet på. Men det gik stort set meget godt. Og kun
fordi, vi har en god og kompetent dirigent, der kan holde fokus på talerækken og skære
igennem, hvor påkrævet.

4/25/2021 4:19 PM

32 Oplæg og afstemninger gik super. 4/25/2021 3:42 PM

33 Dirigenten var helt igennem fremragende - både til sin styring, forklaring og viden om reglerne.
Godt han fik sat nogle af de vrantne på plads. Men også programmet var godt tilrettelagt og
veludført. Super, at i meldte ud, at vi kan trække på org.konsulenter ude i lokalforeningerne.
Super vi har en præsident, som virkelig forstår at sælge vores budskab om opretholdelse af
natur og miljø på en ikke nørdet måde.

4/25/2021 2:54 PM

34 Mange kom til orde 4/25/2021 2:53 PM

35 Præsentationer og valg til HB 4/25/2021 2:31 PM

36 Styringen, og indlæggene fra Maria Reumert og Lea Vermelin. 4/25/2021 2:26 PM

37 God mødeledelse. 4/25/2021 2:20 PM

38 Et scoop at have Miljøministeren med 4/25/2021 1:58 PM

39 Dirigenten 4/25/2021 1:22 PM

40 Synes ikke mødet med Lea Wermelin var særlig godt, talte ret overordnet, og desværre kunne
der ikke stilles direkte spørgsmål

4/25/2021 1:20 PM

41 Dirigentens ledelse, Marias indlæg, dialogen med miljøministeren 4/25/2021 1:19 PM

42 Afviklingen - mulighed for studie - dirigenten - mulighed for chat undervejs.. Sidstnævnte
kunne sidestilles med rep har ordet..

4/25/2021 1:01 PM

43 Dirigenten var fantastisk. Den tekniske afvikling over Zoom også. Og præsident og minister
var positive førstegangsbekendtskaber, der flyttede mig i en positiv retning. Også godt, der
blev taget hånd om Poul Evalds digitale svampebaggrund

4/25/2021 1:00 PM

44 En meget professionel dirigent fik på fornem vis mødets udfordringer tacklet flot også m.h.t. til,
at det derfor blev nødvendigt/forståelse af at udvide tidsplanen.

4/25/2021 12:58 PM

45 dirigentens mødeledelse 4/25/2021 12:38 PM

46 Ja debatten på chatten var faktisk god at have - den mulighed har vi ikke ved de fysiske
møder. Eller kunne vi prøve?

4/25/2021 12:32 PM
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Sp. 11 Er der noget, du synes, var særligt utilfredsstillende?
Besvaret: 48 Sprunget over: 58

# BESVARELSER DATE

1 afstemningerne, som ikke er tydelige nok og ved et af personvalgene gik forbindelsen ned. 4/28/2021 11:18 PM

2 Det er naturligvis altid uhensigtsmæssigt, når tidsplanen skrider... 4/28/2021 9:17 PM

3 Nej 4/28/2021 7:09 PM

4 For mange debatter om formalia 4/28/2021 6:11 PM

5 Præsidenten burde efter sin beretning have taget sig tid til at besvare bemærkningerne til
hende specifikt - og ikke overfladisk og generelt. Det har hidtil været en fast tradition, at
præsidenten gav hver enkelt person et direkte svar eller en kommentar. Desuden synes jeg, at
præsentationen af "Mere og vildere natur i Danmark" var for overfladisk og rodet. Men med det
konkrete oplæg kunne det næppe blive anderledes. Det er i mine øjne vigtigt, at en kommende
naturpolitik koncentrerer sig om færre, men selvfølgelig vigtige og banebrydende emner.

4/28/2021 5:50 PM

6 At der var indlæg, der, trods henstillingen om korte indlæg, var alt for lange 4/28/2021 3:34 PM

7 ammoniakafstemningen blev ikke bebateret tilstrækkeligt Ærgerligt, at naturpolitikken kom så
sent

4/28/2021 2:31 PM

8 Tror, vi kunne have brug for lidt længere pauser 4/27/2021 7:17 AM

9 Det er stadig svært for mange (også for mig selv, desværre) at benytte de digitale medier. 4/26/2021 10:33 PM

10 De store "politiske emner bør være mere afklaret inden afstemning. Derfor forslaget om tema
møder og kun et årligt evt. digitalt rep/afstemningsmøde (incl. regnskab)

4/26/2021 4:54 PM

11 At der ikke blevet givet mere tid til frokost. Det er meget anstrengenden at deltage i et digitalt
møde i timevis. At muligheden for at stille spørgsmål til ministeren kunne læses i DN Aktiv og
ikke i Rep. Materialet. Alt hvad der er relevant skal kunne læses i det materialet som de valgte
mødedeltager modtager.

4/26/2021 2:43 PM

12 Manglede en frokostpause lørdag. Generelt afsat for lidt tid til de enkelte punkter. Det var
uklart, hvad vi skulle snakke om søndag morgen.

4/26/2021 12:20 PM

13 Ja. Der blev skiftet for meget mellem billeder af slides og oplægsholderen. Flere gange fik jeg
ikke set slidene ordentligt før de forsvandt i "tågen" i baggrunden og blev ulæselige. Det er
ikke nødvendigt at se oplægsholderen så meget.

4/26/2021 11:37 AM

14 Programmet var alt for stort, der var ikke ordentlig styring af debatten, det var de samme 5 - 6
personer der hele tiden talte. Ordstyrer samlede ikke op på indlæggene og sørgede ikke for at
der blev opfordret til at andre kunne komme til orde. Der manglede konklusioner. Det alt for
længe at sidde 10 timer foran skærmen og der var ikke indlagt frokostpause. Udsendelsen af
mail, der annoncerede at man kunne stille spørgsmål til ministeren var ikke klar og tydelig.

4/26/2021 11:24 AM

15 Lørdagen var hård. Der burde være en times pause til bl.a. at lave og spise frokost. 4/26/2021 10:59 AM

16 For lidt tid sat af til drøftelser, og af dén tid der var, var for meget optaget af for nange og lange
forberedte indledende oplæg. En evig plage på arrangementer, hvor det ellers er meningen at
deltagerne skal deltage aktivt.

4/26/2021 10:44 AM

17 Styring af talere. Anerkender der ak være begrænset taletid, men det her var altså for brutalt -
grænsende til det arrogante.

4/26/2021 10:33 AM

18 Jeg synes runkadorerne dominerede endnu mere ned normalt, og man havde meget ringe
overblik over kommunikationen fx blev der tekstet løs i chatforumet, hvilket er fint hvis det
bliver samlet op. Jeg savnede en mulighed for at se hvor mange og gerne hvem der havde
bedt om ordet.

4/26/2021 9:36 AM

19 Måske man skulle sikre at 50 % af de valgte er folk der ikke har siddet i HB før 4/26/2021 6:53 AM

20 At det ikke er fastlagt i forretningsorden hvordan der skal stemmes. 4/26/2021 12:23 AM
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21 nej 4/25/2021 10:35 PM

22 For lidt tid til organisationsstrategien 4/25/2021 10:34 PM

23 Vi bruget lang tid på at vente på, at folk, der havde fået ordet, fik trykket på de rigtige knapper,
men på et livemøde skulle vi jo så nok have ventet på, at de fandt op på talerstolen.

4/25/2021 7:55 PM

24 dirigenten 4/25/2021 7:51 PM

25 Nej, - kun bøvede - chat-kommentarer, hvor nogle forholdsvis få burde holde kæft 4/25/2021 7:14 PM

26 Ærgerligt, at man ikke kan se 2 minutter uret/5 minutter uret/15 minutter uret. Spørgsmålene til
Miljøministeren var ikke skarpe nok. Det var nærmest kamin passiar.

4/25/2021 6:33 PM

27 1: Spørgsmål til miljøministeren: Det er uforståeligt at SEK ikke havde udsendt meddelelse
DIREKTE til REP-deltagerne om at spørgsmål skulle fremsendes til XX inden en dato. 2:
Fordelingen af overskud (se pkt 7ovenfor) Eksempel: Fordeling af overskud (ud over
grundkapital) bør ikke kunne foregå som valg JA/NEJ-valg mellem en pose med blandede
bolsjer. her bør REP kunne vælge mellem bolsjerne; - og et NEJ indebære, at beløbet blev til
tilføres arbejdskapitalen. - Der er jo ingen kobling mellem "bolsjerne". 3. At der ikke blev givet
svar vedr. fremsendelsen af dagsordenens pkt. 8. 4. Sagsfremstillingen og behandlingen af
dagsordenens pkt.6.

4/25/2021 6:11 PM

28 De sædvanlige brokhoveder og fejlfindere, der trækker energi ud af foretagendet. De
skræmmer nye aktive væk!

4/25/2021 6:01 PM

29 For at sige det på jydsk, så var det rigtig træls at alle ikke fulgte opfordringen og "renamede"
deres PC/iPad med fulde navn og afdeling. Jeg synes ikke det var særlig interessant at høre
kommentarer fra en der hed f.eks " Sofies iPad" - specielt ikke når det var en mand der talte.

4/25/2021 5:30 PM

30 frokostpausen var for kort til en frokost. 4/25/2021 5:08 PM

31 Punktet om naturpolitikken faldt desværre lidt mellem nogle stole. Med oplægget var vi forbi
stadet hvor en spredt brainstorm var relevant forpasset, men der var samtidig ikke mulighed
for at gå i dynden med oplægget, bl.a. fordi det kom for sent.

4/25/2021 5:03 PM

32 Vi skal være opmærksomme på at holde tidsskemaet - subsidiært tilpasse dagsordenen. 4/25/2021 4:31 PM

33 Nej. 4/25/2021 4:19 PM

34 Nogle få personer ofte med en negativ tilgang var alt for meget på, uden opbakning til deres
sure indlæg. De fyldte alt for meget.

4/25/2021 3:42 PM

35 Al for lang tid som virtuel møde - godt man kunne strække ben. Nogle indlæg/rep. var godt nok
lange i spyttet. Uden sammenligning det længste virtuelle møde jeg har deltaget i. CORONA
styrer og sådan må det jo være. Måske man kunne holde et lign. Virtuelt møde over 2
weekender😷

4/25/2021 2:54 PM

36 måske for mange, der havde for lidt at sige 4/25/2021 2:53 PM

37 Dirigenten bør ikke slukke for en taler, selv om vedkommende er påståelig - det giver en dårlig
stemning, men høfligt og venligt bede vedkommende om afslutte sit indlæg, slukke og afslutte
med sin vurdering.

4/25/2021 2:31 PM

38 Alt for mange brokkehoveder, der snakker for meget. 4/25/2021 2:20 PM

39 Måden man kunne bede om ordet fungerede usikkert Tidsplanen skred alt for meget, så jeg
missede sdste element om lørdagen Der var alt for lldt tid afsat til frokost lørdag, 15 min er for
lidt

4/25/2021 1:58 PM

40 Nok især som ovenfor. 4/25/2021 1:20 PM

41 Startegidrøftelserne, som strittede i alle retninger. 4/25/2021 1:19 PM

42 DN er for dårlig til at afsætte tid og til at styre tiden 4/25/2021 1:14 PM

43 Der var for lidt tid til at diskutere organisation og arbejdsformer. Håber der bliver fulgt op med et
zoommøde for alle.

4/25/2021 1:09 PM

44 til tider tonen i chatten 4/25/2021 1:01 PM

45 Debatten lørdag eftermiddag var måske lidt langtrukken. Men det skal den jo være i et
demokrati, så nok bare mig, der var træt

4/25/2021 1:00 PM

46 mødets længde og den manglende frokostpause. Når man skal sidde så lang tid foran 4/25/2021 12:38 PM
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skærmen, ville jeg gerne have spist frokost med familien.

47 Det burde inden afstemningen om digitale møder, tydeligt være klargjort for
repræsentantskabet, at dirigenten ønskede lovliggjort digitale møder - og forslaget til
afstemning skulle tydeligt have afspejlet dette. Absolut ikke godt nok!

4/25/2021 12:34 PM

48 Vi kunne godt være gået hårdere til ministeren. Uden at være uhøflig. Glat-snak truer 4/25/2021 12:32 PM
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Sp. 12 Har du andre kommentarer eller ideer, så skriv dem her.
Besvaret: 42 Sprunget over: 64

# BESVARELSER DATE

1 Jeg synes, at programmet var for tæt pakket, selv om dirigenten gjorde sit bedste fro at guide
os klart igennem.

4/28/2021 5:50 PM

2 Mødet blev hæderligt gennemført, en ikke let opgave 4/28/2021 2:31 PM

3 Intromøde omkring afstemning var superfint 4/28/2021 12:39 PM

4 Tænker på om Org udvalget kunne have glæde af at benytte sig af den store faglige viden
som mange medlemmer (i afdelingerne) sidder inde med .. motivationen ligger i at blive brugt :)
.. nogle få trækker et stort læs, og er det klogt?

4/27/2021 7:17 AM

5 Jeg glæder mig til at vi forhåbentlig kan mødes fysisk fremover. De digitale møder er bedst,
når de er tidsbegrænsede, fx 2-3 timer.

4/26/2021 10:33 PM

6 Bliv (meget) bedre til at håndterer de digitale værktøjer som f. eks. ZOOM og husk at folk skal
have passende med pauser. Husk at det er frivillige der bruger det meste af deres weekend på
dette møde!

4/26/2021 2:43 PM

7 Det var både fint og problematisk, at der gik en lang strøm af indlæg på chatten mens der var
indlæg, man også skulle høre efter eller se slides mm. Man bør have nogle gode spilleregler til
hvad der må skrives i chatten. Måske en uskik at lægge så mange politiske indlæg der frem
for i talerækken. Men det er jo nærliggende at gøre det, når der var så stærke begrænsninger
på talerne.

4/26/2021 11:37 AM

8 Programudvalget bør være opmærksom på hvilke emner der er vigtige at gennemdrøfte og der
bør tid til opsamling på debatterne. DVs rækkefølgen på dagsorden ska gentænkes.En
tradition bør altid være til diskussion:.er det den rigtige rækkefølge på dagsdorden?eller ?

4/26/2021 11:24 AM

9 Jeg synes ikke møde bør streames offentligt. Og det der ligges ud efterfølgende bør være en
tilrettet version, så DN i offentligheden fremstår så skarp og veltrimmet som mulig.

4/26/2021 11:12 AM

10 Det er godt, hvis man i fremtiden har fysiske møder samt at dem der ikke har tur til at være
fysisk tilstede kan følge mødet virtuelt.

4/26/2021 10:59 AM

11 Ja, Margrethes Aukens sidste kommentar - den kunne jeg godt have undværet - men sådan er
det jo :-) Hun skulle sætte sig ind i denne sag omkring tivolisering af naturen, som har taget
overhånd - det bør DN også se at sætte fokus på . Eks undersøge hvad der ligger heri. Dette
er ikke kun brok, men nu desværre en realitet. Naturen skal kun være for Naturen og ikke for
alle de menneskelige Fun & race.

4/26/2021 10:57 AM

12 Listen over folk der gerne vil tage ordet, er næsten altid lange, og mange
synspunkter/overvejelser meget relevante. Derfor: Det ville være ønskeligt om alle der tager
ordet faktisk holdt sig til dagsordenspunktet, og ikke benytter taletiden til at trække gamle
heste af stalden; på det punkt kunne dirigenten måske være lidt mere skrap, bryde ind og bede
taleren rette ind; det ville også være ønskeligt om alle kunne bestræbe sig på ikke at gentage
sig selv 2-3 gange, og undlade at bruge vores sparsomme tid på irrelevante anekdoter, - men
jeg ved ikke hvordan man kunne effektuere en opstramning her.

4/26/2021 10:52 AM

13 I mit ekspl. af dagsorden, som jeg hentede vistnok dagen inden i form af den samlede .pdf,
manglede HBs forslag om digitale møder. Og så fejlen at det ikke fremgik på rette sted i
dagsorden at der skulle stemmes om søndagen og at spørgsmål til Lea skulle være sendt i
forvejen.

4/26/2021 10:44 AM

14 Jeg sidder desværre nok tilbage med en fornemmelse af at være medlem i en meget topstyret
forening, hvor den reelle anerkendelse af, hvilken rolle afdelingerne spiller / skal spille, MÅSKE
er så som så.

4/26/2021 10:33 AM

15 Det ville være rart hvis man kom med en opfordring til at alle bør overveje hvor meget de siger,
så ikke alle andre skal sidde og vente på at de samme personer siger nogenlunde det samme
som hinanden.

4/26/2021 9:36 AM

16 Måske fylder præsidenten for meget 4/26/2021 6:53 AM
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17 Ved digitale REP bør talere forvarsles når de har ønsket ordet. Der blev spildt for megen tid på
fumlerier.

4/26/2021 12:23 AM

18 Måske kan man også introducere vores sædvanlige "ur" mange talere har svært ved at holde
tiden

4/25/2021 8:43 PM

19 Det ville være en god ide at erstatte det ene årlige rep. møde med et digitalt et af slagsen. 4/25/2021 7:55 PM

20 Når det ikke kan være anderledes , så gik det ok for mig . Jeg var meget usikker på om jeg
kunne finde ud sf det .

4/25/2021 7:26 PM

21 Jeg er dybt imponeret over mødets forløb 4/25/2021 7:14 PM

22 Hvor var Peter lambert dog en god dirigent 4/25/2021 6:30 PM

23 Dagsordenen var alt, alt for lang. Søndagen højdepunkt skulle være Miljøministeren: Men, som
Miljøministerens besøg med "spørgsmål" formede sig blev blev det desværre kedeligt.
Besøget (samtalen mellem præsidenten og ministeren) kunne være optaget på forhånd være
sendt på et senere tidspunkt. På den måde kunne vi alle have sparet søndagen.

4/25/2021 6:11 PM

24 Tak til dirigenten og hele det usynlige team bag rep. mødet. Meget professionelt styret fra
bagkulissen.

4/25/2021 6:01 PM

25 Der er behov for at øge indsigten i HB's og udvalgenes arbejde, så at flere kan opnå en
fornemmelse af deres arbejdsindsats.

4/25/2021 5:08 PM

26 Det havde hjulpet på en smidig afvikling om alle HB-kandidater havde været til stede fysisk.
Der var meget spildtid med at give ordet videre.

4/25/2021 5:03 PM

27 Nej. 4/25/2021 4:19 PM

28 Man kunne godt begrænse individuelle muligheder for at ødelægge mødets flow, ved at flere
ting kræver indsendelse før mødet og evt at nogle ting kræver flere personers opbakning.

4/25/2021 3:42 PM

29 Som I var inde på, er det vigtigt i kommunikerer på en faglig vis, som ikke bliver bedrevidende
eller nørdet.

4/25/2021 2:54 PM

30 Jeg anbefaler alternativet, når der er flere holdninger til vigtige spørgsmål, at retningerne får en
hovedoplægsholder, der får noget mere tid og kan komme mere i dybden. Mange indlæg var
for overfladiske.

4/25/2021 2:53 PM

31 Ville det være muligt fremover, at nogle, som af en eller grund har svært ved at være med
fysisk, kunne være med digitalt?

4/25/2021 2:50 PM

32 Zoom møder bør kun vare 1 dag og højst 8 timer. 4/25/2021 2:31 PM

33 Jeg synes, at vi skal holde muligheden for ZOOM-møder åben for debatter om enkelte punkter,
som kan have behov for at blive debatteret mellem rep-møderne. Det kunne være, hvad stiller
vi op med dilemma-emnerne vindmøller/solceller, mountain-bikere i naturen og trafikløsninger.

4/25/2021 2:26 PM

34 Den tekniske afvikling fungerede meget fint, trods de mange udfordringer 4/25/2021 1:58 PM

35 Mødet var godt, som det nu kunne være på zoom. Det var også godt, at vi fik det afholdt til
trods, så vigtigte beslutninger ikke skulle vente. Når det så er sagt, så skal der ikke herske
tvivl om, at så lange møder på zoom er et meget dårligt alternativ til fysisk møde. Jeg vil nok
vælge det fra, hvis det er digitalt næste gang.

4/25/2021 1:52 PM

36 Savnede at der kom unge på banen, samt morgensang! 4/25/2021 1:20 PM

37 Lad os få de fysiske REP-møder igen 4/25/2021 1:19 PM

38 Pkt. 8. Der spørges til afviklingen. Går ud fra spm. går på den praktiske afvikling. 4/25/2021 1:09 PM

39 Jeg synes spørgsmål til miljøministeren kunne have været mere tydelig, der var åbent bart
nogle der ikke havde set muligheden i DN aktiv (det var måske en test på om DN aktiv bliver
læst

4/25/2021 1:00 PM

40 det kunne have været godt med en længerer pause om lørdagen, samt info om vi måtte bruge
lidt penge på noget lækkert mad osv.

4/25/2021 12:42 PM

41 At ministeren udelukkende svarede på spørgsmål, som hun var forberedt på, var uheldigt, da
det gav hende muligheden for at virke særligt indsigtsfuld og velovervejet. Reklame indslag for
socialdemokratiet!

4/25/2021 12:38 PM

42 Ift. at stille spm. til miljøministeren, så ville det have været fint med en målrettet invitation til 4/25/2021 12:30 PM
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afdelingernes postkasser. Vi var desværre flere, der ikke havde set i DN Aktiv, at spørgsmål
skulle stilles på forhånd.
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6.12% 6

44.90% 44

48.98% 48

38.78% 38

46.94% 46

51.02% 50

Sp. 13 Hvilke indsatser for politik, synes du, er vigtigst at sætte i gang?
(Vælg gerne flere)
Besvaret: 98 Sprunget over: 8

Respondenter i alt: 98  

# ANGIV KOMMENTAR DATE

1 I sammenligning med f. eks. Dansk Ornitologisk Forening, så fremtræder DN fagligt langt mere
diffus og næsten sværmerisk. Så faglighed skal i højsædet fremover. MEN det kræver også,
at sekretariatets bemanding er på højeste nationale niveau - rent fagligt. Min vurdering er, at
DN´s faglighed var stærkere i 1970-erne og 1980-erne (storhedstiden).

4/28/2021 6:02 PM

2 og så skal vi ændre vores navn til Danmarks Natur 4/28/2021 5:20 PM

3 Tror det er vigtigt, at vi når vi ønsker så massiv tilstrømning af nye medlemmer, gør os klart,
hvad vi har at byde på.. Vi får mange tilkendegivelser fra nye, der ønsker at være med.. men
vi rummer dem ikke.. vi siger vi vil være mere for flere.. men vi er det ikke!!Når vi får
medlemmer ind, der ikke har en faglighed.. så er der flere der rynker på næsen, end der er
rummelighed for at tage dem ind.. Hvad har vi at tilbyde dem??

4/27/2021 7:27 AM

4 DN skal være naturpolitisk, men ikke partipolitisk. DN skal stå for faglighed og ikke
eventmagerer.

4/26/2021 2:59 PM

Ved ikke

Arbejde med
fælles...

Udvikle og
styrke støtt...

Udvikle og
styrke...

Have fagligt
fokus som en...

Arbejde med at
øge...

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

SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Ved ikke

Arbejde med fælles politiske dagsordener

Udvikle og styrke støtten til den lokale politiske interessevaretagelse

Udvikle og styrke samarbejdet og indgå alliancer med andre aktører

Have fagligt fokus som en styrke i interessevaretagelsen

Arbejde med at øge befolkningens engagement i vores sag
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5 At hjælpe afdelingerne med at lave lokale strategier, sætte mål og organisere sig derefter. Vi
kan måske indgå i et hjælpeteam fra Favrskov

4/26/2021 11:50 AM

6 Allervigtigst: Stor tolerance og accept af at ikke alle DæNder tænker og prioriterer ens, og
ejheller ved lige god besked. Samt at også SAGLIGHED stedse står i fokus. Og at der er flere
fagligheder end de mest aktuelt populære.

4/26/2021 10:54 AM

7 Alle indsatserne er 'godt tænkt', men af meget forskellig status: Punkt 4 er en nærmest
selvindlysende forudsætning for alt andet arbejde og heldigvis i god gænge, og yderligere
konsolidering vil være super-godt; punkt 2 er super-vigtig og nødlidende, som det tydeligt
fremgår af gentagne REP beretninger; punkt 3 er super-vigtig, og flere indsatser allerede søsat
med succes og kan & bør relativt nemt efterfølges på andre emner; punkterne 1 og 5 er
derimod ikke påtrængende, og har hver især indbyggede problematiske aspekter, i korthed: For
punkt 1: Det kan blive meget svært at identificere sager, hvor en kombineret national
'kampagne' og bred, lokal indsats giver ægte, uforløjet mening; det er godt at der lægges op til
max 1-2 årligt, men opstarten på denne metode bør virkelig være vel-overvejet og forsigtig. For
pkt. 5: Vi skal passe på der ikke går inflation og tivolisering i landsdækkende events, - allerede
Affaldsindsamlingen og Naturens Dag er så engagerende og meningsfyldte aktiviteter, at de
ikke bør sættes i skyggen af en række nye 'påhit'.

4/26/2021 10:53 AM

8 Politik skal der til, så ok. Samarbejde med andre aktører, men vi skal altså bevare vores
integritet og kunne stå fast, uagtet samarbejde kræver en vis form for pragmatisme. Fx er
samarbejdet med Landbruget jo som princip rigtig fint, MEN, det er altså der hovedproblemet
ligger, og det kan ikke hjælpe, hvis vi fratager so muligheden for at udtrykke det.

4/26/2021 10:44 AM

9 Alle er relevante 4/26/2021 9:38 AM

10 Mange afdelinger fungere godt, og har bare brug for hjælp nu og da. Andre har mere massivt
brug for assistance. Det er vigtigt med velfungerende afdelinger i alle kommuner.

4/25/2021 8:06 PM

11 puh, - det er meget 4/25/2021 7:20 PM

12 Det kommende kommunevalg er vigtigt. Netværk er vigtige. 4/25/2021 6:40 PM

13 Den lokale interessevaretgelse er meget forskelligarter, der bør dog være særlig støtte til DN-
folk i kommuner, hvor landbrugsinteresserne står stærkt

4/25/2021 2:55 PM

14 De er alle vigtige, men vi skal passe på med ikke at komme til at fremstå for partipolitiske,
hvilket alliancer med visse andre aktører og og lokale politikere, kan udgøre en fare for.

4/25/2021 2:34 PM

15 Det hænger sammen 4/25/2021 1:26 PM

16 Husk også klimaindsatsen, som nævnt først på fredagen 4/25/2021 1:02 PM

17 Sammentænkning af klima og biodiversitet skal meget højere på dagsordenen 4/25/2021 12:38 PM
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11.46% 11

30.21% 29

60.42% 58

12.50% 12

59.38% 57

Sp. 14 Hvilke indsatser for børn, synes du, er vigtigst at sætte i gang?
(Vælg gerne flere)
Besvaret: 96 Sprunget over: 10

Respondenter i alt: 96  

# ANGIV KOMMENTAR DATE

1 Der er brug for god gammeldags naturhistorie... 4/28/2021 9:22 PM

2 Måske skulle man seriøst gå ind i at skabe et modstykke til "Natur og Ungdom", da den
organisation havde sin bedste tid.

4/28/2021 6:02 PM

3 brug nogle af de kendte måder at nå børnene på. fx noget a la Naturpatruljen. 4/27/2021 11:24 AM

4 Det dansk uddannelsessystem har fejlet når det kommer til naturdagsordenen. DN skal prøve
at kompenserer for det. Resten er sund fornuft.

4/26/2021 2:59 PM

5 Kræver professionel indsats. Nogle af de ting vi har set er da ret fine, men måske de mangler
lidt mere humor og kant. men det findes heldigvis også. Bare husk på det.

4/26/2021 11:50 AM

6 Vi har landet over et godt korps af naturvejledere og naturskoler. Dem skal vi ikke gå i bedene,
men gerne samarbejde og større dem. Det er langt bedre end at vi begynder at konkurrerer
med velfungerende naturvejledere.

4/25/2021 8:06 PM

7 hvorfor kun indsats for børn, der er andre aldersgrupper vi har besvær med at mobilisere 4/25/2021 7:55 PM

8 øj, - op ad bakke, men nødvendigt 4/25/2021 7:20 PM

9 Børn skal ikke så planter ud. Børn skal opleve den rigtige natur, så de ved hvordan den ser ud. 4/25/2021 6:40 PM

Ved ikke

Udvikle et
digitalt...

Styrke den
grønne...

Give børnene
en grøn stem...

Samarbejde med
andre, der k...

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

SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Ved ikke

Udvikle et digitalt børneunivers og en eksklusiv børneklub

Styrke den grønne begejstring i skoler og dagtilbud

Give børnene en grøn stemme (politisk)

Samarbejde med andre, der kan styrke vores indsats med at bringe børn tættere på naturen
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10 + samarbejde med spejderbevægelsen. 4/25/2021 6:35 PM

11 fx udvikle samarbejdet med boligforeninger 4/25/2021 3:01 PM

12 Det hænger sammen 4/25/2021 1:26 PM

13 Indsatsen for børn er ikke vigtig for DN 4/25/2021 1:25 PM

14 F.eks. spejdere 4/25/2021 1:24 PM

15 Passe på at skrækken for ‘tivolisering’ ikke kvæler gide forsøg på at gøre det sjovt at udforske
og opleve i naturen

4/25/2021 12:38 PM

16 Afklare forholdet til N&U 4/25/2021 12:31 PM
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13.27% 13

37.76% 37

53.06% 52

50.00% 49

Sp. 15 Hvilke indsatser for unge, synes du, er vigtigst at sætte i gang?
(Vælg gerne flere)
Besvaret: 98 Sprunget over: 8

Respondenter i alt: 98  

# ANGIV KOMMENTAR DATE

1 Hvis Vi kan få fat i de unge, vil det være fantastisk, men det er svært! 4/28/2021 9:22 PM

2 se oven over ! 4/28/2021 6:02 PM

3 at nå børnene via deres forældre. ellers bliver det svært. 4/27/2021 11:24 AM

4 Mine voksne børnebørn, der begge er nyuddannede i kommunikation har udtrykt, at "DN er
ikke sexet" og "jeg har aldrig set en annonce for DN, og hvis jeg har, så har jeg ikke lagt
mærke til den!" Brug You Tube, fb er død for unge.

4/26/2021 10:44 PM

5 Der er forskel på unge der er under uddannelse og unge der bare er unge, som er på vej til at
blive ældre.

4/26/2021 2:59 PM

6 Forhold/samarbejde med N&U skal afklares 4/26/2021 12:23 PM

7 Jeg synes at rammerne er der. De udnyttes bare ikke. Vi kan altid have unge-grupper til at lave
hvadsomhelst ved siden af bestyrelsesarbejdet, som nok ikke er det mest sexede for dem.
Det skal prøves af på gymnasiet nu, tror jeg.

4/26/2021 11:50 AM

8 Indsaster findes ikke i flertal, det hedder indsats også i flertal 4/26/2021 11:28 AM

9 Ideen om at DN skal ligne (image=billede) stedET overser nok i høj grad det behov, både unge
og andre aldre oplever for at dyrke egen identitet og være stolt af den. DN kan opnå meget

4/26/2021 10:54 AM

Ved ikke

Tilpasse de
strukturelle...

Understøtte at
flere unge...

Opbygge et
image af at...

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

SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Ved ikke

Tilpasse de strukturelle rammer, så alle unge kan integreres i DN

Understøtte at flere unge skaber aktiviteter for og med unge

Opbygge et image af at være stedet, hvor unge kan handle og opleve naturbegejstring
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mere ved at vise sig villig til at understøtte andre i selv at handle. Så skal de nok med tiden få
lyst til mere uden at opleve pres eller patronisering..

10 Vi skal ikke stå på hovedet for med vold og magt at tiltrække unge. De unge kører deers eget
løb, som vi gerne må støtte, men kernen i DN er at beskytte naturen, hvilket ikke altid er
aktionpræget nok for unge mennesker. De dukker op, når de er modne til det.

4/25/2021 8:06 PM

11 Det er ok at tilpasse de strukturelle rammer, men bør ikke ledsages af specifik repræsentation
a la de såkaldte studenterafdelinger

4/25/2021 7:55 PM

12 Svært med kun 6 aktive, nemlig bestyrelsen 4/25/2021 7:20 PM

13 Jeg synes spørgsmålene er noget diffuse 4/25/2021 6:40 PM

14 + samarbejde med spejderbevægelsen. 4/25/2021 6:35 PM

15 der skal være plads til mere direkte demokrati, hvis unge skal opleve at være en del af
foreningen

4/25/2021 3:01 PM

16 Det vil være fint, hvis DN får en ungdomsafdeling, der kan bide os i haserne, når vi bliver for
moderate. Hvorfor ikke Natur og Ungdom?

4/25/2021 2:55 PM

17 Hvis de unge mennesker nu til dags skal med går det ikke med alt den sniksnak fra gamle
brokkehoveder.

4/25/2021 2:23 PM

18 Det hænger sammen 4/25/2021 1:26 PM

19 Styrke Natur og Ungdom 4/25/2021 1:25 PM

20 Giv de unge et kvarter på Rep. møderne, til at orientere om deres arbejde, præcis som Natur
og Ungdom havde tidligere.

4/25/2021 1:13 PM

21 Og huske på at mange unge ikke er studenter. Vi skal have alle slags unge med 4/25/2021 12:38 PM
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7.29% 7

37.50% 36

57.29% 55

35.42% 34

45.83% 44

Sp. 16 Hvilke indsatser for aktive og frivillige, synes du, er vigtigst at sætte
i gang? (Vælg gerne flere)

Besvaret: 96 Sprunget over: 10

Respondenter i alt: 96  

# ANGIV KOMMENTAR DATE

1 Problemet er lidt at der sidder så mange gamle folk i diverse udvalg - og de sidder tungt! 4/28/2021 9:22 PM

2 Det skal være så enkelt som muligt. 4/27/2021 11:24 AM

3 ja, vi savner netværk og erfaringsudveksling.. de der sidder med viden er de elitære, og deler
ikke denne viden.. har efterspurgt videndeling i årevis.. og fået begrundelsen.. det kan ikke
lade sig gøre.. vores holdning er "lukket" i DN..

4/27/2021 7:27 AM

4 Hvis arbejdet i DN virker relevant, så kommer de frivillige. 4/26/2021 2:59 PM

5 Tror da vi har rammerne. Vi har flere arbejdsgrupper og kan uden videre lave nye, som passer
til dem.

4/26/2021 11:50 AM

6 De aktives faglighed skal styrkes - Oplæring i podio, sagsgennemgang og ikke mindste
LOVGIVNING

4/26/2021 11:01 AM

7 Mange af vores medlemmer ønsker at støtte vores arbejde uden at føle sig forpligtiget til at
udføre frivilligt arbejde. Naturligvis skal vi være åbne overfor medlemmer, der vil mere, men
det finder vi nok ud af lokalt. Vi skal ikke begynde at "presse" medlemmer til mere end de selv
gerne vil.

4/25/2021 8:06 PM

Ved ikke

Tiltrække nye
aktive og...

Skabe en
organisering...

Udvikle de
aktive genne...

Skabe bedre
veje for...

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

SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Ved ikke

Tiltrække nye aktive og frivillige

Skabe en organisering, så vi kan modtage og engagere mange flere aktive ogfrivillige

Udvikle de aktive gennem uddannelse og ved at afstemme roller og ansvar

Skabe bedre veje for erfaringsudveksling på tværs, så de gode erfaringer ogrelationer kan flyde frit på tværs af hele
DN
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8 boks 2 kræver nye vedtægter 4/25/2021 7:55 PM

9 Jeg synes spørgsmålene er for diffuse. 4/25/2021 6:40 PM

10 De tre af emnerne er "meget fleksibelt" formuleret - og kan tolkes vidt forskelligt. 4/25/2021 6:35 PM

11 vi skal mødes fysisk for at noget kan lykkes 4/25/2021 5:26 PM

12 Det hænger sammen 4/25/2021 1:26 PM

13 Flere såkaldte aktive på papiret er ikke et mål i sig selv 4/25/2021 1:25 PM

14 Vi er aktive på facerbook og naturen i Herning, men kan blive bedre endnu 4/25/2021 1:05 PM
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3.06% 3

26.53% 26

39.80% 39

48.98% 48

53.06% 52

58.16% 57

Sp. 17 Hvilke indsatser for medlemshvervning og fastholdelse, synes du,
er vigtigst at sætte i gang? (Vælg gerne flere)

Besvaret: 98 Sprunget over: 8

Respondenter i alt: 98  

# ANGIV KOMMENTAR DATE

1 Der er rigelig med ukoordineret kommunikation. Brug hellere flere kræfter på at kommunikere
med afdelingerne.

4/28/2021 9:22 PM

2 DN bør kæmpe for et bedre fagligt image - også ved på ledelsesnivau at arbejde tættere
sammen med f. eks. DOF, Danmarks Jægerforbund, Dansk Botanisk Forening, Dansk
Skovforening, Danmarks Sportsfiskerforbund m. fl. - og pas på med at forfalde til "tivolisering".

4/28/2021 6:02 PM

3 Nyt navn: Danmarks Natur 4/28/2021 5:20 PM

4 150.000 medlemmer - hvorfor ikke 300.000 eller 3.000.000? det er et fiktivt mål som mangler
begrundelse, vi skal gøre os synlige og uundværlige som dengang med David - en karismatisk
direktør, og de døde hummere i Kattegat.

4/27/2021 11:24 AM

5 har nævnt det.. vi skal være bedre til at modtage og fastholde de nye .. vi skal have noget at
"tilbyde" til alle!

4/27/2021 7:27 AM

Ved ikke

Et fælles mål
om 150.000...

Medlemshvervnin
g skal være ...

Medlemshvervnin
g skal ind i...

Styrke
kommunikatio...

Nye og
eksisterende...

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

SVARMULIGHEDER BESVARELSER

Ved ikke

Et fælles mål om 150.000 medlemmer inden udgangen af 2026

Medlemshvervning skal være et fælles ansvar og samarbejde mellem sekretariatet oglokalafdelingerne

Medlemshvervning skal ind i arrangementer, projekter og kampagner

Styrke kommunikation og skabe øget synlighed for DN

Nye og eksisterende medlemmer skal opleve stor værdi af deres medlemskab



Evaluering af digitalt REP-møde 24.-25.4 2021

31 / 31

6 Der skal være noget at komme efter, lige nu har vi næsten lige så mange medlemmer som de
politiske partier tilsammen.

4/26/2021 10:44 PM

7 lokale Nyhedsbreve er en god ting for det lokale arbejde 4/26/2021 8:13 PM

8 Det vigtigste er arbejdet for naturen, ikke at få flere medlemmer. Det er fint at få flere
medlemmer. Det er ikke et mål i sig selv.

4/26/2021 2:59 PM

9 Målet i sig selv er ikke så interessant, men måderne.Vi prøver allerede at hverve ved
arrangementer og har planer om at tilbyde busture mm til nye medlemmer for at få dem i tale.

4/26/2021 11:50 AM

10 Vores store problem er alder - uanset hvilke grupper vi ser mod og beskues af - fremstår vi
desværre nok som alt for gamle - vi trænger SÅDAN til unge mennesker. Målet, gående på
150.000, er da alt for uambitiøst!

4/26/2021 10:44 AM

11 Antallet at medlemmer er ikke så væsentligt. Måske burde vi voerveje at gå den anden vej, så
det blev lidt "eksklusivt" at være medlem! Hellere en mindre og slagkraftig organisation end en
"kolos på lerfødder", som bliver så bureaukratisk, at vi ikke når noget som helst.

4/25/2021 8:06 PM

12 Puhhh, - forpustet , og lidt afmægtig i ohold il mængden af rbejdopgaver 4/25/2021 7:20 PM

13 Jeg mangler promovering af naturen og de fredede områder her. Jeg synes generelt skemaet er
spræget af excell og ikke af natur

4/25/2021 6:40 PM

14 1) Hvervning indgår altid i vore lokale arrangementer. 2) spørgsmålene kan synes klare, men
afgrænsningen er i virkeligheden uklar.

4/25/2021 6:35 PM

15 Og det hænger også sammen 4/25/2021 1:26 PM

16 Vise vi er med til at gøre en forskel gennem styrkelse af Danmarks Naturfond 4/25/2021 12:42 PM


