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Evaluering af REP-mødet i Vejle 
 

Sagsfremstilling 
I weekenden 25.-26. april 2017 blev der afholdt repræsentantskabsmøde (REP) i Vejle. Der er efterføl-
gende blevet gennemført en undersøgelse af deltagernes tilfredshed med mødet. Undersøgelsens re-
sultater foreligger hermed til HB’s orientering.  

 

Resultater  

Evalueringen af mødet i Vejle bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt til 149 møde-
deltagere ud den 27. marts. 81 har besvaret undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 60. I efter-
året var svarprocenten 60 og i foråret sidste år var den 57.  
 
Generelt er der en fortsat positiv oplevelse af REP-møderne: Den samlede tilfredshedsgrad ligger på 95 
%. Ingen respondenter har givet udtryk for utilfredshed med mødet. Over en årrække ligger tilfreds-
heden med mødet i Vejle på niveau med de seneste 3 REP-møder. 
 

Rammer 

Der er meget stor tilfredshed med rammerne. Både med hensyn til information før mødet, mødefacili-
teter, indkvartering, forplejning og beliggenhed er langt størstedelen tilfredse. En del respondenter gav 
udtryk for utilfredshed med forplejningen. Kommentarerne peger på, at det dels skyldes beslutningen 
om kødfri middag for andet møde i træk samt kvaliteten af menuen, som ikke blev vurderet til at være 
i top. Søndagens morgenmad havde også mangler. 
 

Indhold 

Adspurgt hvor tilfredse deltagerne var med håndteringen af REP-mødets forskellige elementer (mødet, 
dialogboderne, kampagnecontaineren, turene og workshops), giver respondenterne udtryk for gen-
nemgående tilfredshed. Det kan dog undre, at kampagnecontaineren tilsyneladende ikke har vakt re-
spondenternes udtalte interesse, da kun 33 har forholdt sig til den og af dem kun 20 positivt.  
 
Det er i kontrast til det overordnede antallet af besøgende i containeren, samt den oplevede spørgelyst 
og opfølgende interesse, som kampagneteamet har noteret sig. 
 
Det er også påfaldende, at mange af respondenterne ikke har forholdt sig til workshops og ture. Skyl-
des det tilfredshed eller utilfredshed?  
 

Deltagermotivation 

Som noget nyt blev deltagerne i Vejle-mødet spurgt til, hvad deres vigtigste årsag er til at deltage i 
REP-møderne. ’Inspiration’ var topscorer, tæt forfulgt af ’møde sekretariatets medarbejdere’, ’net-
værk’, ’socialt samvær’ og ’indflydelse’ – i nævnte rækkefølge. Bundprop var ’anerkendelse’. Resulta-
terne er dog nok påvirket af spørgsmålets udformning, da det generelt set må forventes at være me-
get få, der stiller sig åbent frem og erkender, at man finder det vigtigt at blive anerkendt – selvom 
man rent faktisk mener det.  
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Det er desuden værd at bemærke, at ’indflydelse’ tilsyneladende har fyldt meget lidt i respondenternes 
bevidsthed, før de tog til mødet i Vejle. ’Indflydelse’ omfatter bl.a. det vedtægtsrelaterede indhold og 
er ifølge besvarelserne den næstmindst vigtige motivationsfaktor. 
 

Deltagerantal 

Der var 149 deltagere på mødet i Vejle, hvilket er skuffende lavt. I Aalborg deltog 177 og i Helsingør 
167. Årsagen til den manglende tilslutning findes måske i det forholdsvis udramatiske program, som 
dels var præget af fredsvalg til HB, samt dels at der kun var indkommet et enkelt forslag til dagsorde-
nen – som ikke blev optaget.   
 

Økonomi 

Prisen for mødet i Vejle ligger på ca. 1.900 kr./pers. I Aalborg var prisen små 2.700 kr. og i Helsingør 
2.200 kr./pers. Vejle-mødet må derfor siges ikke at have været et dyrt møde. 
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