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Observationer

173

Svar status

Total

20,8%Ikke svaret

0,0%Afvist

1,7%Ufuldstændig

77,5%Gennemført

Observationer

137

Hvordan vil du vurdere information om REP-mødet før afholdelsen?

Total

0,0%
3,6%

9,5%

50,4%

36,5%

0,0%
0%

25%

50%

75%

100%

1 - Meget utilfreds 2 - Utilfreds 3 - Hverken/eller 4 - Tilfreds 5 - Meget tilfreds Ved ikke
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Observationer

35

Har du kommentarer eller forslag til informationen før REP-mødet, så skriv dem her

Total

35
Åbne besvarelser

Observationer

136

Hvordan deltog du i mødet?

Total

78,7%Fysisk i Korsør

16,9%Online på Zoom

4,4%Både fysisk og online
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Observationer

113

Hvad synes du om mødefaciliteterne på konferencestedet?

Total

0,0% 2,7%
6,2%

38,9%

52,2%

0,0%
0%

25%

50%

75%

100%

1 - Meget utilfreds 2 - Utilfreds 3 - Hverken/eller 4 - Tilfreds 5 - Meget tilfreds Ved ikke

Observationer

113

Hvad synes du om forplejningen på konferencestedet?

Total

0,0% 1,8% 4,4%

40,7%

53,1%

0,0%
0%

25%

50%

75%

100%

1 - Meget utilfreds 2 - Utilfreds 3 - Hverken/eller 4 - Tilfreds 5 - Meget tilfreds Ved ikke

Observationer

42

Har du kommentarer eller forslag til konferencestedet?

Total

42
Åbne besvarelser
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Observationer

23

Hvad synes du om kvaliteten af lyd og billede på Zoom?

Total

0,0% 0,0%
4,3%

43,5%

52,2%

0,0%
0%

25%

50%

75%

100%

1 - Meget utilfreds 2 - Utilfreds 3 - Hverken/eller 4 - Tilfreds 5 - Meget tilfreds Ved ikke

Observationer

7

Har du kommentarer til lyd og billede på Zoom, så noter her

Total

7
Åbne besvarelser
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Observationer

136

Hvad synes du om, at det var muligt at vælge mellem at deltage online og fysisk til REP-mødet?

Total

71,3%Det var en god mulighed, som vi også kan bruge fremover

26,5%Det var en god mulighed, men bør kun bruges i særlige tilfælde

2,2%Ved ikke

Observationer

136

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

Total

0,7% 1,5% 9,6%

33,1%

51,5%

3,7%
0%

25%

50%

75%

100%

1 - Meget utilfreds 2 - Utilfreds 3 - Hverken/eller 4 - Tilfreds 5 - Meget tilfreds Ved ikke
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Observationer

136

Hvad synes du om antallet af afstemninger?

Total

33,8%Der var for mange

61,0%Det var passende

0,0%Der var for få

5,1%Ved ikke

Observationer

57

Har du kommentarer til afstemningssystemet, antallet eller formen på afstemningerne, så noter her

Total

57
Åbne besvarelser
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Observationer

135

Hvor tilfreds var du med afviklingen af følgende mødeemner?

Total

1 - Meget utilfreds

2

3

4

5 - Meget tilfreds

Ved ikke

10,4% 11,9% 17,8%

56,3%

25,9%
39,3%

17,8%
24,4%

34,8% 26,7%

65,2%

29,6%

33,3%

43,0%

41,5%

40,0%

37,0%
42,2%

10,4%
9,6%

17,0%

11,1%

28,1%
23,7%

11,9% 11,1%14,8%
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- Tak for kaffe

Observationer

106

Hvilken tur deltog du på?

Total

11,3%Kruusesminde Gods

25,5%Suserup Skov

17,0%Korsør Lystskov

46,2%Jeg deltog ikke på en tur
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Observationer

57

Hvor tilfreds var du med turen?

Total

0,0% 1,8%
5,3% 15,8%

75,4%

1,8%
0%

25%

50%

75%

100%

1 - Meget utilfreds 2 - Utilfreds 3 - Hverken/eller 4 - Tilfreds 5 - Meget tilfreds Ved ikke

Observationer

61

Er der noget, du synes, gik særligt godt på mødet?

Total

61
Åbne besvarelser
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Observationer

77

Er der noget på mødet, der kunne forbedres?

Total

77
Åbne besvarelser

Observationer

134

Hvor tilfreds var du samlet set med REP-mødet?

Total

0,7% 1,5% 9,0%

47,0%
41,8%

0,0%
0%

25%

50%

75%

100%

1 - Meget utilfreds 2 - Utilfreds 3 - Hverken/eller 4 - Tilfreds 5 - Meget tilfreds Ved ikke
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Har du kommentarer eller forslag til informationen før REP-mødet, så skriv dem her
1. Nej, det fint.

2. “Gården”!

3. Alt var helt ok

4. Det er svært at finde dokumenter frem på hjemmesiden. Eller at finde frem til de tilmeldte for evt. samkærsel.

5. Vi fik ikke besked om, hvor vi skulle overnatte. Heldigvis var det på mødehotellet.

6. Flere dagsordenspunkter var ikke tilstrækkelig forberedt inden udsendelsen (Skovsgaard og vicepræsidenten). Tidsplanen var også urealistisk.

7. Jeg manglede materiale tilsendt på min mail. Det er så første gang det er sket, men det gør det lidt vanskeligt at deltage i afstemningen

8. Der savnes mulighed for at ægtefælle kan bo på samme eller et nabo hotel, selvfølgelig med fuld betalig af forskel på enkelt til dobbeltværelse. Jeg
bestilte et dobbeltværelse i Korsør by

9. Informationer om turene er mangelfulde. Der bør stå den præcise adresse på mødested, hvem der er turleder og telefonnummer på turleder. Vi
kørte selv, kunne ikke finde en unavngiven turleder og fik forkert adresse oplyst af chauffør. Det kunne også være godt med turene plottet ind på et
oversigtskort, så man kunne se hvilken tur der er praktisk ift til at ligge på "hjemvejen".

10. tilfreds medinformationerne

11. Vigtigt at være præcise i angivelserne af busafgange til/fra hotel. det var angivet på 2 forskellige ark.

12. Noget rod med rettelsen af dagsorden, men ellers OK

13. Der var fin information om deltagelsesmuligheder og dialogboderne ved mødet.

14. En samlet pdf med indholdsfortegnelse med link til alle bilag. Så kan du have det hele på din tablet med indholdsfortegnelsen på de første sider og
hurtigt klikke dig til det rigtige indhold.

15. 1. Savnede oversigt over deltagernes valg af ture, således at man kunne aftale samkørsel fra rep. mødet. 2. Diverse overnatningsteder
medvirkede til forvirring m.h.t. kørsel til og fra. Taxajkørsel eller privatkørsel? 3. DN opfordrer til samkørsel p.gr. a. klima og økonomi - derfor opfordring
til at bidrage til løsningen deraf. 4. Anfør ved tilmeldingen, om man ønsker at dele værelse med nogen.

16. Antallet af udsendte mail med relation til REP kunne med fordel for modtagerne reduceres.

17. Der foregik noget andet på mødet end varslet.

18. Når jeg beder om at få tilsendt dagsordenen som Word-fil må man meget gerne sende den som sådan, uden at jeg hver gang skal rykke og
retfærdiggøre at jeg ønsker den tilsendt på den måde også.

19. Dagsorden-pkt. skal være helt gennemarbejdet inden udsendelse af dagsordenen.

20. nej

21. Absolut fyldestgørende

22. Stort set ikke.

23. Bedre information om indkvartering og for mange kokke om dagsordenen.

24. Tilbagemelding på den elektroniske tilmelding til rep.mødet ønskes, så man kan se hvad man er tilmeldt.

25. Den eneste grund til, at jeg ikke giver 5, er, at det skriftlige materiale blev sendt til et postudleveringssted, der IKKE er nærmest min bopæl. Det
betød, at jeg skulle køre 22 km (frem og tilbage) i stedet for blot 7 km, endda 2 gange. Var materialet sendt til nærmeste postudleveringssted, kunne
miljøet være skånet, og jeg kunne have støttet den lille lokale købmand.

26. Det var fint der var tid til at læse materialet igennem

27. Svært at finde tilmeldingsfrist og i tilsendte materiale stod intet om værelseskammerat, som der plejer. Der var også forvirring om, hvorfor man
skulle tilmelde sig middag.

28. Korrekt dagsordenmateriale skal udsendes med første postgang

29. Det er første gang at jeg deltog fysisk. Og det har været en smule forvirrende med de mange mails med forskellige beskeder, og jeg har haft svært
ved at find dagsorden, bilag + det løse i de mails. Og turene var heller ikke super organiseret. Hvornår de afgang og sluttede og muligheden for at
komme til stationen bagefter.

30. Nej jeg har ikke nogen kommentarer.

31. Jeg ville gerne have kunnet se deltagerlisten før mødet

32. Bortset fra de uklare signaler vedr. Skovsgaard har jeg ingen indvendinger

33. Deltagerliste med mail og kommune. bare for at fremme samkørsel. vi kunne måske også i højere grad sove sammen.

34. Det ville have fint med forhåndsoplysning, at der var indkvartering på eneværelser. Blev meget lettet over det var tilfældet p.g.a. Corona.

35. :-) husk at give den korrekte adresse til mødestedet næste gang, så vi ikke ender på en markvej foran en kæde.
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Har du kommentarer eller forslag til konferencestedet?
1. Nej.

2. Jeg ville gerne have overnattet der.

3. Flot beliggenhed

4. Udluftning i mødelokalet ville hjælpe meget.

5. det eneste jeg havde problemer med var at der var for lidt plads på bordene i auditoriet, når man skulle have plads til sin computer.

6. perfekte forhold og god service/behandling

7. Pladsen mellem rækkerne i mødelokalet for lille. Det var for besværligt at komme frem til sin siddeplads

8. Comwell-hotellerne har en fin bæredygtighedsprofil

9. Der var lige lidt nok plads på bordene. Stolene var rigtigt fine. Godt udsyn til lærred.

10. Hvis vi havde kunne bruge samtaleanlægget i salen havde vi sparet 2 mand i halvanden dag. Og en masse tid.

11. Gem julepynten væk indtil 1. søndag i advent - eller 1. december! Skriv gerne på sandvichene, hvad indholdet er - eller halvér dem, så man kan
smage forskellige! Gerne mere grønt og mindre kød til middagen. Go!de brunkager og drømmekage til søndagsserveringen Fin morgenmadsservering

12. Konferencelokalet var ikke velegnet til formålet. Man sad for tæt. Kunne ikke bevæge sig uhindret. Var lukket inde i rækkerne under forløbet.

13. Der syntes ikke at være planlagt for frokost: 1) Ensidigt udvalg. 2) Manglende siddeplads. 3) Stor afstand fra sofa til bord (spisplads).

14. Sandwich var gode i indhold, men for store, både i samlet volumen og højde. Mælk til kaffe/te bør serveres i kander, ikke i småbitte kapsler, hvor
emballagen udgør den største udgift, ressourcespild og overflødigt affald.

15. Antallet af siddepladser til frokost var for lille.

16. Bedre kaffebeholdere.

17. Jeg er meget tilfreds med at have enkeltværelse og meget tilfreds i øvrigt med stedet.

18. Super prof. Rent Pænt Godt med kaffe/vand

19. For lang og kold gåafstand til værelse.

20. der manglede et klaver

21. Mulighed for frugt i pauserne

22. Synd der var lidt for lidt sovepladser

23. Fint

24. Det lå rigtig hyggeligt og konference salen var perfekt. Selvom jeg sad ved siden af skærmen var det ikke noget problem at læse hvad der stod.

25. Dårlig arkustik hvor vi skulle spise og i det rum hvor boderne stod. der var for lidt plads omkring boderne, selv uden corona. jeg kom kun til en bod
så måtte jeg trække mig. tevand var generelt lunkent. og der var slet ikke markeret med allergimad. det er ikke så betrykkende - allergi kan være
farligt.

26. Vi er for mange til et sted som det valgte. Det er vigtigt at alle kan bo det samme sted, at al spisning foregår ved borde, hvor man har mulighed for
at tale sammen og knytte nye kontakter. Middagen lørdag var ok, men eftermiddagen endte man i for spredt fægtning. Mødesalen var også temmelig
"pakket".

27. Min kritik af konference-stedet går på, at der var for lidt plads til boderne. Der var alt for lidt plads til at medarbejderne m.fl. kunne præsentere
deres tilbud om indsigt i natur m.v. og til at man kunne føre en fornuftig samtale. Boderne var præsenteret på forhånd og vi havde udvalgt, hvor vi ville
spørge ind, men mylderet i forhallen var jo værre end Hovedbanegården og rummede ikke mulighed for en fornuftig snak med de involverede
medarbejdere. Dejligt, at der var sikret enkeltværelse. Mad og mødelokale var i orden.

28. inspirerende sted

29. På nogle af pladserne i salen var der ikke strøm til lap top

30. Jeg synes mødelokalet var alt for klemt, vanskeligt at komme rundt under mødet

31. Det var udmærket fin service god mad og fine omgivelser

32. Mindre kød. Kunne godt være flere vegetariske måltider.

33. fine faciliteter

34. Manglede vand på bordene i konferencelokalet

35. Klarskovgårds betjening og udbud af kaffemaskiner var ikke tilfredsstillende. Med så mange mennesker i så korte pause, bør logistikken fra
køkkennet være bedre.

36. Mangel på vegetarisk mad (skilte) og forklaring af den vegetariske middag.
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37. Jeg synes at mulighederne madmæssigt, hvis man var vegetar ikke var særlig god. Man skulle selv bede om at få vegetarsandwich og
aftensmaden var ikke særlig interessant, samt at grøntsagerne ikke var ordentligt tilberedt (hårde gulerødder og porre, samt kolde svampe).
Derudover blev drikkevarer ryddet væk mellem den sene pause lørdag og aftensmaden, hvilket gjorde at man igen skulle finde en medarbejder der
kunne sætte vand ud, hvis man ønskede mere at drikke under de 3-4 timer vi havde møde. Her kunne det have været ønsket at det var muligt at hente
sodavand eller lignende.

38. Var ikke voldsom begejstret for vegetar-alternativet. Herligt hvis der ville blive kræset ligeså meget for det som for kødretten og at vegetarretten
ville blive præsenteret på samme måde som kødretten.

39. Fin service. Fantastisk beliggenhed ud til Storebælt.

40. Mere vegetarisk - så det ikke kun er til vegetarerne - men så flere har mulighed for at vælge det i fx sandwichpausen..

41. Helst et sted hvor der er mere plads i konferencesalen og dagslys

42. alt ok

Har du kommentarer til lyd og billede på Zoom, så noter her
1. Havde et problem med mit eget billede i zoom konferencen, som jeg efterfølgende må finde en løsning på

2. Det var OK

3. Lyden var god. Jeg havde lidt knas med ustabil lyd i starten af mødet. Zoom kom med et forslag og det hjalp. Billedkvaliteten er rigtig fin.

4. slides var lidt utydelige

5. Lyd følger ikke billede præcist

6. De fungerede rigtigt fint. Og I var gode til at sørge at også debatindlæg fra salen blev filmet.

7. Plancherne, herunder afstemningsresultaterne, var meget små

Har du kommentarer til afstemningssystemet, antallet eller formen på afstemningerne, så noter
her
1. Der var alt alt for mange.

2. Nej.

3. Forslagene og håndteringen af dem virkede for dårligt forberedt. Det kostede megen debat tid og procestid at nå frem til noget, der kunne besluttes
om.

4. Nogle gange var det små detaljer, det drejede sig om, som ikke ændrede meget på det overordnede.

5. Helt fint, kan også stemme hjemmefra

6. det var svært at forholde sig til ændering efter ændering i ændrings forslagene alene den formulering som også ordstyren havde BØVL med at
forklare

7. Der var mange afstemninger, men det var nok nødvendigt.

8. fint at dirigenten var omhyggelig med at præcisere, hvad der stemtes om

9. jeg har affundet mig med at det er meget langvarigt

10. Der skal være mere tid, stræk mødet over 2 dage uden ture

11. når mange forslag skal behandles og skal afgøres ved afstemning - er det nødvendigt med mange afstemninger

12. Enkelte gange så jeg ikke resultatet på afstemningssiden. Det kan skyldes travhed på serveren. Jeg kunne se resultatet i Zoom, så det er ingen
problem. Jeg synes at det virker til at være en god løsning på afstemningssystemet.

13. Både for vedtægtsændringerne og for arbejdsprogrammet var diskussionerne/debatterne for detailorienterede til at skabe enighed mellem så
mange deltagere. Medlemsdemokratietvil sagtens kunne fungere med en bedre forberedelse med høringsrunder, så afstemningstemaerne blev for
eller imod og med flere emner samlet i 1 afstemning.

14. Det ville være rart at få at vide, hvor mange stemmeberettigede der deltager i mødet. Det varierede temmelig meget; på et tidspunkt var der over
150 der stemte!

15. Hvis man kunne reducere "pindehuggeriet" om mindre justeringer ville det være godt. Det ville frigive tid til drøftelser af det egentlige indhold og det
vi er kommet for: Nemlig at hente inspiration med hjem til afdelingerne. Måske kunne man lade "pindehuggerne" sætte sig hen i en krog for sig selv og
finde frem til bedre formuleringer på forhånd.

16. Desværre nødvendige pga vedtægtsændringerne m.m.

17. Ind i mellem kunne man blive i tvivl om hvad det blev stemt om, når formuleringer blev ændret "on location".

18. Afstemningssystemet er desværre noget langsomt, og det ville være rart, at det kunne vise resultatet noget hurtigere..

19. Afstemningerne om vedtægter var omfattende, men skyldes jo deltagernes sans for detaljer, og som jo vanskeligt kan ændres!
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20. Forslagene bør være færdigbehandlede så vi kun skal forholde os til til de forslag der skal stemmes om og forslagene skal være som de bliver
fremsat

21. Det var en lang affære med en del spildtid, men det kunne næppe gøres hurtigere med det sammensatte program for lørdagen. En ny deltager vil
næppe finde dette attraktivt for oplevelsen ved sit første rep.møde!.

22. Det blev fremstillet, som om der ikke kunne skives at klart og tydeligt afstemningstema ved hver afstemning. Det er utilfredsstillende.

23. De mange afstemninger prægede konferencen med for langvarige uinspirerende forløb.

24. Det afgørende er ikke antallet af afstemninger. Afgørende er: 1) at afstemningstemaet er klart formuleret (specielt ved JA/NEJ. 2) at temaet ikke
ændres under mødet. 3) at aftemningerne nummereres, og angives ens i dagsordenen og på mødet.

25. Som vanligt: Meget dygtigt ledet af ordstyreren, og tjekket håndteret af IT-specialisten.

26. Skiftende og omformulerede spørgsmål bør ikke forekomme. Selv om dirigenten hermed tjente sin opgavestillers ønsker.

27. Det er en dårlig idé at redigere tekster i så stor en gruppe. Få det overstået inden, det både sparer tid, giver bedre tekster og mindre forvirring.

28. Jeg anser afstemningerne som en nødvendig del af den demokratiske proces, men er helt klar over at der kræves en kompetent og engageret
dirigent med teknisk assistance for at bringe os sikkert igennem

29. Ok

30. For mange kommentarer inden afstemningerne

31. antallet af afstemninger var passende for den dagsorden, der forelå. Men det var dræbende at komme igennem alle disse afstemninger. Jeg
regner ikke med, at det bliver normalen fremover.

32. Afstemningssystemet bør ikke køre over internettet.

33. Det tager lang tid

34. Man kunne godt bruge håndsoprækning til nogle af stemmerne da de gamle kan være længe om at få stemt;) Alternativt sætte et max. på 40
sekunder for at stemme, så folk er klar og på plads.

35. Fint

36. Nogle af afstemningerne om vedtægtsændringerne var svære at gennemskue. Fint at der står HB indstilling efter et forslag, men når det er helt nye
forslag, bør de formuleres, så der ikke kan være tvivl.

37. Nej!

38. Når vi er en demokratisk forsamling er vi jo nødt til at stemme om det, der skal stemmes om, men en del af afstemningerne var det rene pip og
burde have været afklaret i hovedbestyrelsen eller tidligere i forløbet.

39. Antallet af afstemninger afhænger jo af dagsordenen. Så en vel formuleret, klar dagsorden er naturligvis at foretrække.

40. Afstemningerne om vedtægtsændring varede for længe og var noget rodede og uoverskuelige. For mange for lange kommentarer.

41. Alt for mange afstemninger, og nogle af dem uklare om, hvad man stemte om og på

42. Der var da mange aftsemninger, men det virkede logisk. Det kan nok ikke være anderledes. ;-)

43. Der var for mange afstemninger og HBs begrundelser for at stemme ja eller nej trænger til en sproglig præsicering og bør være korter

44. noget tidskrævende

45. Systemet fungerede godt og dirigenten var rigtig god til at lede afstemningerne

46. Det fungerede teknisk meget fint

47. Antallet kan der vel næppe gøres noget ved. Enkle afstemninger kan evt tages med håndsoprækning med mulighed for efterfølgende elektronisk
afstemning ved tvivl

48. Det fungerede fint.

49. Nej det virkede fint når man lige var ude over begynderusikkerheden.

50. Måske kan man rykke nogle af afstemningerne, så der er lidt færre lørdag og lidt flere søndag?

51. Det bør overvejes om og hvordan forskellige forslag om samme emne i højere grad kan afhandles på forhånd

52. Det må da kunne lade sig gøre at droppe en del af afstemningerne (især om de utallige ændringsforslag)

53. Meget tilfreds. Godt at der blev brugt "udskilleses-afstemningsmetoden"

54. Synes det fungerer fint

55. Afstemningsstystemet var helt OK, men flere kunne undgås at de var konsekvenser af tidligere afgørelser.

56. Det gik så flot!

57. Sad ved siden af Marianne med det røde hår, og hun havde besvær med at bruge sin I-pad. nok mest pga fejl 40/45
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Er der noget, du synes, gik særligt godt på mødet?
1. Ikke specielt. Skammeligt den måde præsidenten fremlage HB's indstilling om vicepræsidenten. Stor ros til diregent for en god afvikling af mødet
inden de rammer han havde fået.

2. Dag 2

3. Godsejeren var meget faglig og havde forberedt et papir med relevante oplysninger.

4. De unge fik lov til at få deres vilje på trods af at nogle få af de gamle gik op i alt for mange banale bagateller som egentlig ikke havde noget med
admfstemingen at gøre

5. Det var et seriøst møde, hvor alle blev hørt, og det blev holdt med en god stemning

6. Dejligt det hedder unge istedet for student Dejligt med et digt fra en ung . Savnede fællessang

7. mødet var æ så ring enda

8. Kursuscentret var fint

9. deltog af private grunde ikke søndag formiddag

10. Det var godt at mødes fysisk igen. Jeg synes at møderne med samrådene var godt. Ikke at det var problemfrit, men muligheden for at tale
sammen var god.

11. Der var nogle rigtig gode debatter

12. at der er tid til at netværke

13. en god atmosfære under hele mødet

14. Præsidentens beretning, fremlæggelse af strategi samt tur til Suserup Skov

15. Samværet med andre frivillige

16. Zoom er et stabil program. Det kørte upåklageligt i de godt 9 timer jeg var på lørdag.

17. Fin afvikling, også når mår man sidder på Zoom

18. Tak for kaffe!

19. Mødeafviklingen. Vores dirigent klarede opgaven med bravour.

20. Rigtig god stemning. Som vanligt en yderst kompetent dirigent.

21. Gensynet med de andre DN,

22. Dejlig vegetar mad om aftenen

23. Mødet med DN-aktive fra hele Danmark er dét, der trækker mest! Altid styr på detaljerne og afviklingen af mødet. Gode rammer for en
helhedsoplevelse. Søndagseftermiddagsturen giver mulighed for walk and talk, hvilket vi trænger til efter en lang inde-session. Synd at mange
fravælger den - så deltagerantallet ikke stemmer overens med tilmeldingerne!

24. Kontakten med andre aktive var givende.

25. Portions anrettet forplejning er at foretrække fremfor buffet, hvor alle står i kø

26. NEJ. Mødes syntes dårligt forberedt. Det virkede som om Dagsordenudvalget har været sat udenfor døren. Dirigenten prøvede skabe samling
efter opdragsgivers ønske.

27. Omvendt kan man sige, at der var ikke nogen aktivitet, der gik særlig skidt. Erfaringen med at afholde et sådant arrangement blev brugt fint.
Opmærksomheden fremover bør rettes mod anvendelse af den digitale form. Vi er jo (desværre) alt for mangel med hvidt i håret som jo er
kendetegnet med at vi godt kan lære nyt (og gerne vil det), men vi lærer langsomt.

28. Vedtægter, AP2022, Mærkesag. Og det var en fantastisk god idé at invitere Ö Cekic til at ruske op i fordomme, selvforherligelse + spot og afvisning
overfor politiske modstandere, som nogle gange er Ildsjælens usympatiske og destruktive følgesvend.

29. -

30. Tværtimod vil jeg nævne noget særlig dårligt vedr afsporingen med ansættelsen af Sebastian. Det er blevet glemt i evalueringsskemaet.

31. Jeg er meget tilfreds med præsidenten og hendes ageren før og under mødet.

32. Ja, oplæg og debatter

33. Enkelt værelse

34. Præsidentens beretning og Özlem Cekic

35. jeg synes, at mødet gik godt. Som det kunne forventes.

36. Debatterne var sobre

37. Ōzlem Cekic

38. Özlem Cekic og så er netværk godt!

39. Fik snakket med relativt mange
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40. Punkterne om tværgående mærkesag og naturnationalpark var godt tilrettelagt. Punktet om Dialogkaffe var også meget velvalgt.

41. Jeg synes at det hele løb glidende og det var dejligt at møde kendte ansigter fra de andre REP møder og selvfølgelig nye ansigter og få nogle input
fra dem.

42. Jeg nyder at møde andre DN holdninger og få et indblik i hvad DN også kan være.

43. Vi fik den orientering vi skulle have og der blev truffet de beslutninger, som der var behov for, så det var vel godt nok.

44. Som en del af et SR-formandskab var det fredag aften interessant at høre om organisationskonsulenternes servicetilbud.

45. Gæstebesøget

46. Alle de rep møder, jeg har deltaget i, har været godt planlagte og godt afholdt. Denne gang var det nok bare rigtig dejligt at kunne mødes fysisk
igen.

47. Det er en fornøjelse at møde folk fra andre lokalafdelinger så det sociale samværd er en særlig gevinst. Og derudover at høre om deltagerenes
indlæg , dog nogle gange talte folk alt for længe. Indfør 2 minutteres taletid igen

48. Øzlem var super!

49. Dirigenten vat rigtig god

50. Godt med samling af formandsskaber for samrådene- konceptet bør videreudvikles

51. Det er vigtigt at der er god tid til debatter. Det var der også på dette møde, men det medfører et sent middagstidspunkt. Måske kan REP-mødet
starte tidligere første dag, fx kl 10?

52. Alt

53. God snak med andre.

54. At hver person fortalte hvor de kom fra i landet ved kommentarer.

55. God middag!

56. Super hyggeligt at møde folk fra andre afdelinger!

57. Vi blev bekræftet i hvor vigtigt det er at mødes fysisk. Derfor var der en rigtig god stemning.

58. I lyset af de forrige REP'er var det meget fornøjeligt og nyttigt at få talt med en hel del mennesker in persona

59. Supergodt og dybt relevant at Özlem Cecik var inviteret.

60. Tonen var fin :-)

61. Det var lærerigt at deltage som pessonligt valgt med stemmeret. det betød at jeg havde et langt større engagement.

Er der noget på mødet, der kunne forbedres?
1. Det ville være godt hvis der fremover på REP møderne kan undgås, at de trækker ud til Kl. 21.

2. Oplæggene til behandling kunne være mere gennemarbejdede. Vigtige emner kunne debatteres mere nuanceret - fx NNP, urørt skov begreber,
holdning og strategi vedr. landbrug.

3. Dag 1

4. Mindre “Grå Guld”!

5. bedre vilkår for de lidt fagtunge problemstillinger . Mange af de førte plenum diskussioner havde lidt pseudo karakter

6. Det var sååå frustrerende at nogle af de grå ikke forstod hvad der blev stemt om når de bare kunne have læst hvad der stod på den store skærm.

7. Fælles sang Præsentation af alle de nye medarbejdere

8. Mødets længde kunne være godt gøres kortere, så der er mere tid til social samvær hvis man ønkser at sove om natten. Afstemningen om
Vicepræsidenten var pinlig for ham selv og ikke ok. Helt fair at REP tager stillingen til spørgsmålet når HB ikke var enig. Men dirigenten burde have
lukket ned for talestrømmen meget før og sat til afstemning. Punktet om Unge afdeling i stedet for Studenterafdeling blev ikke håndteret korrekt. Her
var alt for mange detaljer som REP skulle tage stilling til og som ikke på forhånd var afstemt med de unge.

9. Genindfør tidsuret under indlæg. Lav en dagsorden, der har en mere realistisk tidsplan.

10. ikke nødvendigvis men følge med tiden/udviklingen

11. Hvorfor er der ingen evalueringsmulighed for dagsordenspunktet om vicepræsidenten? Jeg synes, at den indledende fællessang skal tilbage. Jeg
synes, der bør være mere taletidsbegrænsning. Det vil være godt med en indledende præsentation af HB-medlemmer og de overordnede
sekretariatsmedarbejdere. På de sidste møder har der efter intern beslutning ikke været fri bar efter middagen. Hvorfor var det ændret denne gang?

12. Mødet lørdag blev lidt for langt ell manglede et par pauser.

13. Man kunne med fordel sætte samrådsformandskabet og den org konsulent der var tilknyttet, sammen. Så der var mulighed for at tale bedre
sammen om netop det der var brug for. Det var noget overvældende med alle samlet til diskussion.

14. Jeg kan godt lide der er en stram styring, mange kommer til orde og alligevel ikke for lange indlæg
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15. Mere tid til debat, mødet skal strække over 2 dage uden stress og så må vi hellere undvære turene mulighed for at indkvartere ægtefælle mod
egenbetaling uden deltagelse i møde

16. planlægning af turene

17. sætte taletiden som tidligere til 2 minutter - manglede en sang i starten - manglede bordplan til middagen

18. I tilfælde af forudgående af uenighed/usikkerhed i HB, vil det være bedre at forelægge sagen åbent for REP til afgørelse med argumenter for og
imod (frikøb af vicepræsident).

19. Fællessang

20. Jeg har ingen forbedringsforslag.

21. Forberedelserne til at få godkendt ændringer i vedtægterne og forberedelserne til vedtagelsen af arbejdsprogrammet. Desuden emnet "Frikøb af
Visepræsidenten" - det var en utidig diskussion og synd for visepræsidenten. Valg af mærkesag sker med forkerte forudsætninger. Grundlaget og
dermed diskussionen burde tage udgangspunkt i nogle ønsker til det vi gerne vil arbejde med og i strategiplanen, så det ikke bliver en kamp mellem
medlemmer om hvad den enkelte synes er vigtigst. Som debatten og afstemningen forløb kan man med fandens briller få det indtryk, at klimaet ikke er
vigtigt og at repræsentantskabet er dybt splittede.

22. Tidsplan

23. Alt for lidt information om økonomien. Det havde været rart, om man kunne gå i detaljer med posterne

24. Jeg fik materialet tilsendt fysisk.. flot mulighed.. Materialet hentes på post sted,.. MEN 2 sider blev eftersendt.. Disse 2 sider , der blev eftersendt..
skulle også hentespå min ok trank..

25. Afstemningerne tog alt for meget af den tid, der kunne være brugt på f.eks. erfaringsudvekslinger med kollegaer fra hele ladet. Det kunne være fint
med tid til erfaringsudveksling i mindre grupper om aktuelle emner.

26. Generelt godt. Stor ros til Sonja og co.

27. Vi er nødt til at stramme op på taletiden. Vi var flere der ønskede uret retur. Måske med lidt differentiering. Det er klart, at når en person skal
forberede os på noget, skal der være tilstrækkelig taletid. Men kommentarer og de korte indlæg er alt for langvarige. Hvis et tikkende ur er stressende
for nogle, kan vi i stedet vise markeringer med '1 minut er gået'. '30 sekunder tilbage'. 'Tiden er gået - afrund dit indlæg'. Flere indlæg bærer præg af at
være lidt for uforberedte og gentager sig selv både to og tre gange. Andre er alt for forberedte hjemmefra og vare både tre, fire og fem minutter. Med
en opstramning vil forsamlingen være mere lydhør og koncentreret i stedet for af ren udmattelse ophøre med at høre ordentligt efter, hvad der bliver
sagt.

28. Afstemninger udvikler sig, ind i mellem, lidt uopverskueligt

29. En mere realistisk tidsplan og overholdelse af denne.

30. Der bør gives mere detaljerede oplysninger om budgettet .

31. At man kunne tale direkte uden at vente på en mikrofonholder.

32. Er nævnt under et tidligere punkt. Fællessang som en samlende start på mødet både lørdag og søndag - det manglede i Korsør! Fremover kunne
vi lytte til Øslem Cekiz råd om at udfordre vores ekkokammer og invitere nogen ind, som DN ikke er helt på bølgelængde med.

33. Fremlæggelsen af pkt. 4 Frikøb af vicepræsidenten var særdeles pinlig og uværdig.

34. Konferencerum med plads til større afstand mellem deltagerne.

35. Dirigentens styring af tidsplanen er ikke i orden - det er dirigentens rolle at afbryde talere, som taler for længe / roder rundt i det samme osv.
Fastlæggelse af taletid og forbrugt taletid på storskærm bør genindføres. Det er uartigt overfor kokken, køkkenpersonalet og serveringspersonalet, at
middagen er 5 kvarter forsinket, når det ikke er nødvendigt

36. JA, i høj grad. 1) Mødes syntes dårligt forberedt. Det virkede som om Dagsordenudvalget har været sat udenfor døren. 2) Ændringer i RETTIDIGT
fremsendte forslag bør ikke kunne forekomme. (NB gælder også HB og SEK) 3) Tema for afstemningerne bør være klare og koncise. Jf. tre
bemærkninger i notits herom. 4) Dirigenten prøvede skabe samling efter opdragsgivers ønske.

37. Se forrige svar,

38. Når tiden iler, og mødet kommer i tidnød, er det vigtigt at alle sparer på ordene. Det gælder især oplæggene fra DN Centralt: selvom
oplægsholderen hjemmefra har forberedt en fin præsentation med PP-slides bør personen være i stand til på stedet at skære fedtet fra. Ved dette
møde gjaldt det især præsentationen, men endnu mere 'eftertalen' om Strategien: Alle på mødet har deltaget i den lange proces og var 'af sig selv'
tilfredse, så de mange ord for 3. eller 4. gang var overflødige. Husk, at tit gælder at 'Less is More' !

39. Bedre lighed mellem det udsendte materiale og det viste på skærmen. Eventuelt nummerering af afstemningerne angivet i det udsendte materiale
og på skærmen.

40. Taletidsstyring igen. Gerne i ny og mere varieret form - der til gengæld tages seriøst.

41. Ikke umiddelbart

42. Ja Der manglede morgensang Og “det forfærdelige, tyranniske ur” det manglede. Vi kunne have sparet 30-60 min på indlæg lørdag. Det skal DU
huske 

43. Fælles kommunikation om rømning af værelser og ture

44. lidt hårdere mødeledelse, så tidsplanen ikke skrider så voldsomt. Brug minutur, evt. tillad op til 3 minutter.
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45. overholdelse af tidsplanen

46. For mig virker det helt absurd, at man ved hvert møde lægger en tidsplan der ikke kan holde. Var det ikke en ide at tage dirigenten med på råd.
Han må jo efterhånden vide hvor meget tid de forskellige ting varer. Man kunne også vælge færre emner. Eksempelvis synes jeg delen om Skovsgård
burde kunne håndteres i et mindre forum. Konkret havde det været lang bedre hvis AP med ændringsforslag var blevet diskuteret søndag formiddag,
hvor folk var mere friske i hovederne...

47. Diskussionen omkring visedirektøren var for lang og trættende, der skal der være konsensus mellem HB og Præsidenten inden mødet. Så en plan
for det videre forløb vil det være godt at have klappet af inden næste rep. møde.

48. Det er der muligvis men jeg har ingen forslag

49. Budgetgennemgangen og foreløbigt regnskab var meget overfladisk. Det er underligt at få oplyst, at der ikke er underskud, selvom det af tallene
fremgår at der er et minus på 4 mio. kr. Så hellere give os lidt mere materiale. Det undrer mig også at den nye afdelingschef for natur og miljø-
afdelingen, Jens Anton Tingstrøm Klinken, selv mener, at han er ansat i en afdeling, der hedder Politik, Natur og Miljø: 1. august starter jeg i Danmarks
Naturfredningsforening (DN) som afdelingschef for afdelingen Politik, Natur og Miljø. Den afdeling figurerer ikke i budgettet for 2022. Det er ikke noget,
jeg har lyst til at tage op på rep-mødet, for det giver så negativ en stemning, men jeg bliver lidt træt på baggrund af de lange snakke og møder der
fulgte efter rep-mødet i efteråret 2020 om fordelingen mellem faglighed og lobbyisme i sekretariatet.

50. Stort set ikke.

51. Bordkort der får blandet os så vi sidder ved siden af andre end dem fra samrådet til middagen - ellers kunne det jo bare have været en
samrådsmiddag. Umiddelkan vi jo bare selv blande os, men det er ikke praktisk muligt. Tak for en dejlig weekend :-)

52. Der er behov for flere opfordringer til at det ikke er nødvendigt at så mange udtaler sig om ethvert bagatelagtigt punkt og i de fleste tilfælde blot
gentager, hvad der allerede er sagt af andre.

53. Der var flere lange indlæg på REP-mødet, som bar præg af at talerens budskab var impulsivt formuleret. Indførelse af en taletidsbegrænsning, vil
kunne presse talerne til at formulere sig i korthed og dermed med mere præcise budskaber. Taletidsbegrænsningen vil muligvis kunne opleves som en
tvang til, at REP-deltagerne skulle gennemtænke sine synspunkter på forhånd, men forsamlingen vil opleve højere kvalitet i debatten. Alt til fremme af
gode konklusioner - og dermed fremtidigt arbejdsgrundlag.

54. Uret der viser taletid bør genindføres.

55. Alt for mange taler alt for længe, og gentager hvad der allerede er sagt. Man bør bruge taletidsbegrænsning i et større omgang - ikke kun efter
præsidentens beretning. Det er ikke OK at holde møde til kl. 9 om aftenen, kl. 19.30 som planlagt havde været passende.

56. ALT for mange og ALT for lange indlæg, men dirigenten forsøgte at holde det nede

57. Lørdag blev meget lang. Når tingene trækker ud på den måde, kunne det være godt med ekstra pauser. Også selvom folk hellere vil "have det
overstået", så vi kan få noget at spise. Jeg tror, beslutningerne bliver mere kvalificerede, når man lige får en pause (som i øvrigt kunne bruges til at lufte
ud).

58. Ja kortere taletid - en mindre og kortere dagsorden hvis mulig - og især vil det være fint hvis der er etoplæg om hvilke resultater og sager, der i
årets løb er særligt interessante og lærerige. Det er erfaring og viden der danner grundlag for den fremtidige indsats og prioritering

59. Bedre styring af taletid. Måske igen brug af tale-uret?

60. taletiden kunne begrænses i nogle tilfælde.

61. Tidsplanen lørdag var for presset

62. Giv altid DN ung mulighed for at få taletid den første dag, evt 15 min til 30 min efter behov. De bær selv vælge indhold og om de vil benytte
muligheden.

63. Plads til alle overnatninger samme sted eller i gåafstand

64. Det fungerede fint og blev afviklet flot af dirigenten.

65. En enkelt pause mere på første dag.

66. Jeg blev ikke klar over at nøgler skulle afleveres kl. 11

67. Ja - maden! Kvaliteten var fin, MEN: Nu hvor 'Klima' er blevet en del af DN's strategi, er det så ikke nu, vi skal begynde at servere super lækker
vegetarisk/vegansk mad? :) Jeg er selv kødspiser, så det her er ikke en "du må aldrig røre kød"-brandtale, men hånden på hjertet: Det er rigtig pinligt,
at kød er blevet fremhævet som måltidets positive hovedingrediens til begge de fysiske rep-møder, jeg har været på. Det er et rigtig uheldigt signal at
vise til yngre miljø- og klimabevidste personer. Jeg havde bestilt vegansk mad til om aftenen, men restauranten var ikke orienteret om, at nogen
ønskede vegansk (de formåede dog at efterkomme mit ønske), og da jeg efterfølgende spurgte én, som jeg vidste, havde bestilt vegetar-mad, havde
hun haft samme oplevelse. Nu bliver det her langt ;) men: da jeg var frivillig i Greenpeace for 10 år siden, var al mad vegansk. Dengang troede jeg
ikke, at jeg kunne undvære kød, men allerede på første mødedag var deres veganske mad så god, at jeg fik et helt nyt syn på, hvad man kan lave via
grøntsager, bønner m.m. Kunne det ikke være fedt, hvis vores rep-møder var sådan? :)

68. Det kunne være rart med lidt flere pauser eller den længde på pauserne der var blevet annonceret. Det ville være rart at have mulighed for at nå at
tjekke ind. Dette kunne vi ikke før mødet begyndte og det var svært at nå under pauserne, da man skulle nå at spise og hvis man samtidig gerne ville
snakke lidt med folk og opsøge dialogboderne. Det ville være godt med "bordplan", hvor man måske fik et nummer eller lignende, så man kunne sidde
med nogle forskellige mennesker man ikke kendte.

69. Tidsplanen skrider på grund af for mange afstemninger, jf. tidligere om evt større indsats for på forhånd at finde fælles formuleringer..

70. Ja, lørdags mødet var alt for langt. Synd at et så vigtigt punkt som aktivitet og budget blev behandlet så sent i mødet
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71. Dialogboderne kunne godt have lidt mere blikfang. Det skulle have været mere klart hvad indstilling, alternativer og konsekvenser der var af
punkterne om Vicepræsident og om Skovsgård. Jeg mindes at bilag om vedtægtsændringer tidligere har været mere klare og lette at overskue.

72. Savner at vi starter dagen med en sang. Savnede at blive præsenteret for medarbejderne fra Masnedgade.

73. Lidt mere beskrivelse af logistik på turene. F.eks. mødested, hvis nogle kører selv til stedet (det gjorde jeg ikke, men jeg forstod at der måske var
lidt forvirring på en en af turene). Deltagerliste med kontaktinfo, så der kan arrangeres samkørsel. Og rumdeling med andre. Præsentation af
deltagende sekretariatsmedarbejdere. Tilfældig bordplan til middagen (det nedbryder tendensen til at falde sammen med dem man kender i forvejen).

74. Debatten omkring Naturnationalparkerne var slet ikke fyldestgørende. Undrer mig over at Rune Engelbreth Larsens for mig yderst arrogante
indlæg ikke blev kommenteret af præsidenten. Han taler ned til forsamlingen, og det fremmer absolut ikke forståelsen. At der flere steder i landet er
folkelig modstand overfor Naturnationalparkerne bl.a. Grib Skov skal tages seriøst. Et spørgsmål fra en mødedeltager fra Slagelse vedr. overholdelse
af Dyreværnsloven kun fik en kort kommentar fra direktøren At der er sket alvorlig vanrøgt af husdyr i Mols Bjerge og Bøtø er dokumenteret og
politianmeldt af foreningen, " Stop vanrøgt af dyr bag hegn ". Det SKAL tages meget alvorligt, og må aldrig ske igen!

75. Mere workshops - så vi bliver lidt tvunget til at tale på kryds og tværs af afdelinger..

76. REP møder bør sikre, at der bliver god tid begge dage til social kontakt og uformel snak mellem deltagerne som ser frem til at få snakket med den
og den, det er vanskeligt når mødet er pakket for tæt. Ved møder hvor Danmarks Naturfond drøftes skal det være helt klart, hvornår det er DN der
taler og hvornår det er bestyrelsen for fonden. Det er uhensigtsmæssigt at det er en og samme person der fremlægger begge sider af sagen. Det skal
desuden være klart om afsenderen på bilag til drøftelse er DN eller fonden. Det er ubehageligt at sidde så tæt og i rum uden vinduer en hel dag især
corona taget i betragtning Hovedretten for vegetarer bestod i en stor tallerken halvkogte grøntsager, der er ikke et godt køkken værdigt

77. aftensmaden var ikke fremragende. det er let at lave confiteret and og ikke at gennemstege et halvt andebryst.
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