Arbejdet med lokale sager og Podio

Q5 Hvor finder du primært sagerne?
Besv aret: 320

Sprunget ov er: 180

Sv arv alg

Besv arelser

Podio

50%

Afdelingens mailboks

17,50%

56

Privat mailboks

19,38%

62

Kommunens hjemmeside

8,44%

27

Lokalaviser

4,69%

15

160

I alt

320

Nr.

Andet (angiv v enligst)

Dato

1

Drøtes på vore afdelingsmøder

16-02-2014 17:15

2

lokalt i området - observation

14-02-2014 10:18

3

grenå sportsfiskerforening

13-02-2014 09:24

4

Mails fra kommunen

11-02-2014 14:56

5

Får alle sager på Fyn til DBF

11-02-2014 10:06

6

Jeg finder dem flere steder!

10-02-2014 19:56

7

privat mailboks og kommunens hjemmeside

09-02-2014 19:19

8

Både på Kommunens hjemmeside og på Podio

09-02-2014 17:15

9

Orientering fra formanden

08-02-2014 19:34

10

De andre kigger podio igennem, abonnement fra MST

08-02-2014 17:24

11

Privat mailbox

08-02-2014 15:11

12

...... Fredningsnævnet og enkelte andre i privar mail

07-02-2014 17:59

13

Opdager ofte selv overtrædelser

07-02-2014 16:51

14

Formanden sender de relevante videre til mig

07-02-2014 11:13

15

andre fra afdelingen

07-02-2014 00:52

16

mails fra formænd

06-02-2014 19:53

17

suppleret med kommunens hjemmeside

06-02-2014 19:07

18

eller tilsendes som mail

06-02-2014 07:52

19

På afdelingsmødet

05-02-2014 21:23

20

finder uddybende oplysninger via kommunens hjemmeside

05-02-2014 20:52

21

og Podio

05-02-2014 19:01

22

Jeg har mest forladt mig på input og materiale fra formanden

05-02-2014 17:56

23

laver/ finder dem selv ved at opsøge områder.

05-02-2014 17:31

24

Jeg bliver hørt af afdelingens sagsbehandler. Han sender

05-02-2014 17:19

25

medlemmer ind medler sager

05-02-2014 17:12

26

ved bestyrelsesmøder og kontakt med medlemmerne der

05-02-2014 17:08

27

lokalt kendska

02-02-2014 11:10

28

Primært via formanden eller andre, men også selv

01-02-2014 16:06

29

i 2014 skal afdelingen i gang med at anvende podio med mig som instruktør

01-02-2014 12:46
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30

Mailboksen er ødelagt af spam mails

31-01-2014 09:40

31

Formanden forelægger på møderne

30-01-2014 21:02

32

lidt blandet - er ikke i gang med podio endnu- skal i gang med det

26-01-2014 17:47

33

Podio er uoverskueligt

26-01-2014 13:09

34

Fra formanden

26-01-2014 08:00

35

Formanden præsenterer dem

24-01-2014 10:42

36

Kommunens dagsordenn til møder i T & M

24-01-2014 09:11

37

De bliver adviseret pr mail

23-01-2014 23:55

38

Private oplysninger

23-01-2014 17:24

39

bestyrelsesmøder

23-01-2014 10:12

40

Ude i de nærmeste omgivelser

23-01-2014 09:30

41

Vi er gode til at gøre hinanden opmærksom på sager.

22-01-2014 16:44

42

medlemskontakter

22-01-2014 13:12

43

suppleret med gennemgang af relvante sager ved de månedlige bestyrelsesmøder

22-01-2014 12:54

44

De bliver taget op fælles på bestyrelsesmøderne

22-01-2014 07:50

45

opsøgnde arbejde og kratluskeri

22-01-2014 07:21

46

Også Podio

21-01-2014 22:01

47

Jeg får alle sager da jeg er DOF repræsentant i det Grønne råd

21-01-2014 21:35

48

Får indsigt i sager af anden vej, (Friluftsrådet).

21-01-2014 21:01

49

Udvalgenes dagsordener

21-01-2014 18:27

50

Privat mail f.eks. nabohøringer

21-01-2014 18:24

51

Eller ved en direkte mail fra kommunen

21-01-2014 18:19

52

Fra de to-tre stykker, der tjekker Podio

21-01-2014 18:18

53

Formanden ber om hjælp

21-01-2014 18:18

54

Ser dem - spec ielt langs kysterne

21-01-2014 18:09

55

afdlingens mailboks + henvendelser fra borgere

21-01-2014 17:59

56

fra et bestyrelsesmedlem

21-01-2014 17:39

57

Samt mailboxen og felten

21-01-2014 17:36

58

også på kommunens hjemmeside

21-01-2014 17:24

59

Fra direkte henvendelser, bestyrelsesmøder og aviser

21-01-2014 17:11
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Q6 Hvad synes du om at arbejde med
konkrete lokale sager (sæt gerne flere
hak):
Besv aret: 340

Sprunget ov er: 160

Sv arv alg

Besv arelser

Jeg synes det er spændende

53,82%

183

Jeg får mere viden om, hvad der sker lokalt

62,06%

211

Jeg bliver klogere på natur- og miljøforhold

48,53%

165

Jeg får indflydelse på den lokale udvikling

62,94%

214

Jeg synes det er svært

18,24%

62

Jeg arbejder med sager fordi det forventes af mig

16,47%

56

Arbejdet med sager er kedeligt

1,18%

4

Jeg er helst fri for at arbejde med sager

2,65%

9

Respondenter i alt: 340

Nr.

Andet (angiv v enligst)

Dato

1

Dog sparsomt med tid til DN.. endnu..:)

17-02-2014 13:46

2

men hvor det kniber med at finde den nødvendige tid....

13-02-2014 09:53

3

Der er forhold i min kommune, som irriterer mig/plager mig/ forsøger at fremme kommunens
klimaengagement.

10-02-2014 19:56

4

Det er arbejdskrævende fordi vores viden ikke er tilstrækkelig.

09-02-2014 17:15

5

det er ikke så mange, der orker, så jeg er nok lidt "bagstopper"

07-02-2014 17:59

6

Og så er der nogen i afdelingen, der har meget stor kompetanc e på dette område.

07-02-2014 11:13

7

Jeg sætter mere pris på mini omgivelser når jeg aktivt deltager

07-02-2014 00:52

8

Nødvendigt hvis vi vil bevare det landskab/den smule natur vi trods alt har tilbage.

06-02-2014 20:14

9

Jeg får indsigt i love og regler

06-02-2014 19:18

10

Men min indgang til bestyrelsesarbejde er primært som naturplejer (Allindelille Fredsskov)

06-02-2014 19:07

11

Spændende,men også problematisk: hårdt job som "purist" i evig armlægning med
"pragmatikere".

06-02-2014 00:24

12

Arbejdet med sager er fordelt mellem os og jeg tager mig bl.a. §3 sager

05-02-2014 21:44

13

selvom jeg synes det er spændende ,synes jeg også ofte at det er svært

05-02-2014 19:36

14

De fleste sager er uden betydning

05-02-2014 17:35

15

Jeg har tidlige I 70erne og firserne arbejdet en lang årrække I bestyrelsen(Molsbjergefredningen,
region og lokalpalner m.v.) fordi jeg er meget naturinteresseret og finder at mit arbejde er med
til at gøre en forskel.

01-02-2014 12:46

16

Det kan være ret tidskrævende

30-01-2014 21:02

17

jeg prøver at delegere mest muligt til andre, helt eller delvist.. Ved det sidste mest mht.
forberedelse af svar, som jeg så sender for os.

27-01-2014 21:26

18

Pga mange års erfaring bliver jeg bedt om og påtager mig at arbejde med bestemte sager

24-01-2014 19:15
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19

At tjekke kommunale sager betragter jeg som meget reaktivt arbejde. Og det kræver stor faglig
ekspertise hvis vi skal matc he alle de dygtige medarbejdere de har kommunalt og regionalt.
Men det viser sig at det er et stykke nødvendigt arbejde.Vi/jeg bruger maget tid på aktivt
samarbejde for på forkant at være med til at præge udviklingen. Det er samarbejde med
medarbejderne og politikerne om generelle mål for planlægning, beskyttelse af havmiljø,
grundvand og særligt følsomme biotober. Det sidste er fortrinsvis mine opgaver i
bestyrelsesarbejdet.

23-01-2014 10:12

20

Jeg vil meget gerne bidrage til natur-genoptrettelse og arbejde aktivt for at forebygge, at vild
natur tæmmes og udnyttes

23-01-2014 09:30

21

Det er op ad bakke at kæmpe imod det stærkeste i mennesket, nemlig egoismen. Det giver
mange triste oplevelser, men DN er for mig den eneste mulighed for at få lidt indflydelse på, at
det ikke går endnu værre til med artsdiversiteten og selve landskabet, men også med det miljø vi
i vor "vækstkultur" byder mange mennesker, f.eks. kæmpevindmøller på land.

23-01-2014 00:12

22

Vi er en arbejdsgruppe, der arbejder for sikringen af rent drikkevand. Det bakkes ikke/ meget lidt
op af DN Odder. Der er udarbejdet en rapport af biologer, som vi henholder os til.

22-01-2014 18:13

23

Har ikke erfaring endnu

22-01-2014 17:51

24

Følelsen af réel indflydelse er meget lille i en knaldblå landkommune, hvor man f.eks. ikke vil
høre os i landzonesager, og hvor vi helt klart betragtes, som et besværende og overflødigt led

22-01-2014 17:14

25

Jeg synes at, når DN efter kommunalreformen er blevet meget mere vigtig som klager, så skal DN
også styrkes rent fagligt (og det kan jeg være med til)

21-01-2014 20:37

26

Nogle skal holde øje med kommunens handlinger for at forhindre naturovergreb

21-01-2014 20:10

27

Jeg forventer, at jeg efter nogen år vil have behov og lyst til at prioritere andre opgaver i
bestyrelsesarbejde

21-01-2014 19:44

28

Det er tidskrævende-FOR tidskrævende!

21-01-2014 19:24

29

Fordi det interesserer mig.

21-01-2014 18:19

30

Jeg synes ikke, det er spec ielt morsomt, men vil kæmpe for, at Danmark ikke bliver grimmere end
højst nødvendigt.

21-01-2014 18:09

31

Bruger det aktivt overfor politikere og borgere

21-01-2014 17:59

32

Som formand vurderer jeg at det er DN Roskildes rygrad, og derfor vigtigt at holde i gang +
opprioritere og skaffe bemanding osv.

21-01-2014 17:36

33

Der er andre i afdelingen der har meget mere erfaring end mig, og jeg har rigeligt andet at gøre
i afd. Vi har en finarbejdsdeling, diskuterer sagerne kort på møderne og uddelegerer f.eks.
klagesager

21-01-2014 16:54

34

Fordi det er en del af DN,s arbejde. Og nødvendigt. Og sådan set også spændende

21-01-2014 16:54
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Q7 Hvad skulle der til for at du ville
engagere dig endnu mere i de lokale
sager:
Besv aret: 316

Sprunget ov er: 184

Sv arv alg

Besv arelser

At jeg havde mere tid

47,47%

150

At jeg fik mere hjælp fra sekretariatet

9,49%

30

At afdelingerne prioriterede det højere

6,96%

22

At sagerne kun handlede om mit lokalområde

7,91%

25

At jeg kunne arbejde kun med én eller få typer sager

5,70%

18

Jeg kan ikke engagere mig mere i lokale sager, end jeg gør i dag.

43,67%

138

Respondenter i alt: 316

Nr.

Andet (angiv v enligst)

Dato

1

Der er nok et pointe i at det er blevet væsentlig svære efter kommunalreformen, Man har ikke
længere samme overblik som i den gamle kommune. Og reelt er vi jo nu samme antal folk til at
dække et område der er 5 gange så stort... det gør det meget svært.

13-02-2014 09:53

2

Arbejdet er tid efter anden tidskrævende. Spec ielt, når man også har et almindeligt arbejde at
passe.

12-02-2014 18:39

3

Bruger rigtig megen tid både for DN og DBF

11-02-2014 10:06

4

Undervisning i husdyrbrugslovgivning...

11-02-2014 08:03

5

Sidste spørgsmål - på grund af manglende tid.

09-02-2014 17:15

6

Mere fortrolig med podio m.fl

08-02-2014 19:34

7

Jeg skal finde et job og ved ikke, om jeg kan blive i DK og København.

07-02-2014 16:32

8

Jeg arbejder med miljøsager i lokalafdelingen uden at have en uddannelse som baggrund,
derfor henvender jeg mig i sekretariatet når jeg mener der er miljøgodkendelser der skal ses
nærmere på.

06-02-2014 19:47

9

Jeg må prioritere, da jeg pt. bruger omkring 20 t ugentlig på naturpleje

06-02-2014 19:07

10

at man var 2 eller flere der var ansvarlige for eks. plansager og arbejdede sammen om dem

06-02-2014 15:38

11

P.T. håndterer jeg stort set alle afdelingens sager!

06-02-2014 14:13

12

Kan lide at engagere mig i enkelt-opgaver. Projekt Evighedstræ, eksempelvis

06-02-2014 11:54

13

Fik mere og bedre lovkendskab.......

06-02-2014 11:41

14

Har et fint samarbejde med sekretariatet om evt. påklager

05-02-2014 21:44

15

jeg sender en del sager videre til andre i bestyrelsen

05-02-2014 19:36

16

Jeg er endnu nybegynder. Jeg har aftale med erfaren bestyrelsesmedlem om for 2. gang at
gennemgå rækken af sager og kategorisere dem. jeg deltager i debatten om enkeltsager på mail
og til vores månedlige møder. jeg forventer at komme til at bruge lidt mere tid efterhånden.

05-02-2014 19:01

17

At vi ikke fik peditessesager og overflødige sager

05-02-2014 17:35

18

At arbejdet resulterede i mere konkret indflydelse eller sagerne fik et andet forløb

05-02-2014 17:29

19

jeg er meget ny i bestyrelsen, og engagerer mig i de sager som er relevante for bestyrelsen.

05-02-2014 17:08

20

Oplæring af lokale sagsbehandlere ved fx praktik i københavn, eller at i kom over til Jylland og
arbejdede med lokalafdelingernes medlemmer "som mangler erfaring", om konkrete sager der
skal påklages. Evt. medbragte sager af relevans fra hele landet, for mig er det vigtige bare at de
kun er sc reenet, og ikke færdig arbejdet. Gerne med besigtigelse af området.

05-02-2014 16:50
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21

Mere sparing i lokale sager

01-02-2014 20:57

22

Der bliver taget hånd om de relevante sager i afdelingen - af andre medlemmer og/eller mig

01-02-2014 16:06

23

Når jeg påtager mig en opgave afsætter jeg den fornødne tid uanset om det er flere uger til en
kommune og naturkvalitetsplan eller en dag til en mindre opgave. En bedre organisation af
bestyrelsens arbejdsproc edurer kan medvirke til at spare tid, højne kvaliteten af arbejdet og sikre
bedre overblik og derigennem mulighed for at løse flere opgaver.

01-02-2014 12:46

24

Vi prøver at opsnappe alle lokale sager. Vi har i årevis bedt om ændringer i Podio gerne total
afskaffelse, men ingen lydhørhed.

31-01-2014 09:40

25

Jeg skal sådan set ikke engagere mig mere, da det skal uddelegeres til bestyrelsesmedlemmerne
mest muligt.

27-01-2014 21:26

26

Er besvaret under punkt 6

27-01-2014 11:28

27

ved det ikke endnu

26-01-2014 17:47

28

At jeg fik hjælp af de kloge i afdelingen og at vi gik sammen et par stykker og så på sagerne i
fællesskab

26-01-2014 11:42

29

Jeg bruge min alder (75 år) og afstand fra hvor vi holder et møde som undskyldning for min
dovenskab. Det var letter da kommunen var lille.

23-01-2014 21:33

30

Jeg er syvoghalvfjerds!

23-01-2014 17:24

31

jeg er vildt engageret!

23-01-2014 12:20

32

Vi HAR delt opgaver ud til bestyrelsesmedlemmerne så vi fagligt og tidsmæssigt kan følge med.
Se lokalforeningens arbejdsfordelingsplan.

23-01-2014 10:12

33

At jeg mødte andre her i området, som synes det er vigtigt. Jeg er tilmeldt to kurser i DN i
København, 26.1. og 4.5. 2014. Herefter kan jeg bedre svare :)

23-01-2014 09:30

34

En foryngelse af mig. Jeg er nu 76 år. Alle ting går langsommere nu.

23-01-2014 00:12

35

Udtalelser: Bestyrelse i DN Odder er nært knyttet til partiet Venstre. Siger noget med den ene
hånd og det modsatte med den anden vedr. miljøsager, der berører landbruget

22-01-2014 18:13

36

At DN blev opfattet mere positivt af kommunen, og følte, at det for forvaltning og politikere ikke
kun gjaldt om at sige ja til alt.

22-01-2014 17:14

37

Mere viden og øvelse. Har været på de to kurser, men synes stadig, at det er svært.

22-01-2014 14:58

38

Samarbejde med andre lokale

22-01-2014 09:11

39

Jeg er desværre næsten den eneste i afdelingen som synes sagsarbejdet er spændende. Det
trækker interessen lidt ned, da man mangler nogen at diskutere sager med generelt.

22-01-2014 08:36

40

ER engageret - arbejder med sagerne, får hjælp fra Masnedøgade osv. Så spørgsmålet er fsv
ikke relevant

21-01-2014 23:22

41

At jeg afsatte mere tid til lokalt arbejde

21-01-2014 22:57

42

Vi har for få aktive i bestyrelsen og derfor er det svært at få tid til alt det der burde gøres.

21-01-2014 22:01

43

sproget er min handic ap

21-01-2014 21:06

44

Min tid/liv er også til andet end DN arbejde. Jeg synes jeg bruger FOR meget tid på DN fordi
der, efter kommunesammenlægningerne er blevet alt alt alt for mange opgaver til langt færre
aktive.

21-01-2014 19:24

45

forstår ikke spørgsmålet

21-01-2014 18:24

46

I DN Esbjerg har vi opdelt de forskellige sager til grupper eller enkeltpersoner. Jeg arbejder med
fredede områder, § 3 områder og med fortidsminder.

21-01-2014 18:19

47

Jeg bruger den tid, som jeg finder nødvendigt, for sagerne skal behandles

21-01-2014 18:09

48

Jeg mener at vi er klædt godt på og at vi er proaktive. Tager fat i politikere - deltager i fælles
løsninger via mødr på tværs om de enkelte sager

21-01-2014 17:59

49

Jeg oplever at sekretariatet svigter mht trafikale sager vedr. københavn -Ringsted banen og
Fehmarkn projektet, som har væsentlig betydning lokalt

21-01-2014 17:38

50

At c hanc erne for at det gav (endnu) flere synlige resultater var større.

21-01-2014 17:36

51

Det er ikke nødvendigt. Vi har en aktiv formand og har fordelt sagerne

21-01-2014 17:33
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52

Mit helbred sætter begrænsninger

21-01-2014 17:11

53

Se ovenfor

21-01-2014 16:54

54

At jeg fik bedre viden. Har forgævet kigget efter kursus i lokale sager, men det ser ikke ud til at
blive oprettet i år desværre...

21-01-2014 16:54
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Q8 Hvis nej - hvorfor ikke? (gerne flere
svar)
Besv aret: 110

Sprunget ov er: 390

Sv arv alg

Besv arelser

Jeg har ikke den fornødne viden

53,64%

59

Jeg har ikke adgang til sagerne

5,45%

6

Jeg er ikke blevet spurgt

14,55%

16

Jeg har ikke tid

40%

44

Jeg synes, at det er uinteressant/kedeligt

12,73%

14

Jeg synes, at det er for svært

16,36%

18

Afdelingen beskæftiger sig stort set ikke med lokale sager

3,64%

4

Respondenter i alt: 110

Nr.

Andet (angiv v enligst)

Dato

1

Jeg har andre tillidshverv i DN der optager meget af min tid

17-02-2014 15:27

2

Dårlig ryg de sidste 10 år

11-02-2014 10:33

3

nyligt flyttet til kommunen, mangler lokal kendskab

10-02-2014 20:41

4

tager mig af mere praktiske ting, ture, årsmøder o.l.

10-02-2014 18:38

5

Har været i bestyrelse men nu kun frivillig til arrangementer og ture

10-02-2014 17:31

6

Jeg har mere interesse i webarbejde

09-02-2014 17:45

7

Jeg er ikke begyndt "rigtigt" endnu

09-02-2014 08:53

8

Vi arbejder med lokalsagerne i bestyrelsen så det bliver en fælles beslutning. Der udpeges en
talsmand, som er godt inde i de grundliggende forhold.

08-02-2014 12:13

9

Jeg er sagkyndig på sjældne sager

07-02-2014 11:51

10

Da vi var en lokal afdeling ( Fjends ) arbejdede jeg aktivt med de sager der kom. For mig
drejede det sig om at holde orden i mit lokalområde og puste bønderne i nakken når de lavede
deres ulovlig heder. Nu hvor vi er kommet ind under Viborg afd så føler jeg ikke at det arbejde
der bliver udført på nogen måde gavner det område som jeg holder af og bor i så jeg har
efterhånden mistet den gnist jeg havde før.

06-02-2014 21:29

11

Laver andet arbejde for afdelingen

06-02-2014 19:30

12

er helt ny

06-02-2014 15:53

13

Jeg har kun arrangeret ture

06-02-2014 14:55

14

helbredsmæssige årsager(udbrændthed)

06-02-2014 13:34

15

Har været ad hoc 'er i nogle år

06-02-2014 13:03

16

jeg er lige begyndt

06-02-2014 09:04

17

jeg har kun meldt mig som frivillig naturplejer

05-02-2014 23:34

18

Aktiv i "Hjælp Kirkeuglen"

05-02-2014 21:25

19

Følger interesseret med på sidelinien

05-02-2014 21:11

20

er helt ny

05-02-2014 19:37

21

Arbejder med arrangementer/medlemspleje

02-02-2014 22:19

22

Har ikke c omputer

01-02-2014 21:47

23

ernetop startet som føl

27-01-2014 14:45
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24

Jeg er for tiden kun aktiv som initiativtager til et høslætlaug

24-01-2014 19:45

25

Nystartet - jeg skal lige skyde mig ind på opgaverne

24-01-2014 09:16

26

Jeg deltager i overvejelserne og øver mig på den måde!

23-01-2014 22:45

27

Prioriterer andre felter - vi har udstrakt arbejdsdeling

23-01-2014 17:57

28

bor i Hillerød og holder kontakt pr. mail/tlf

23-01-2014 12:00

29

- er med i naturpleje

23-01-2014 06:52

30

Er ikke med i plangruppen.

23-01-2014 04:21

31

Formanden tager sig af det!

22-01-2014 21:48

32

At sætte sig ind i en sag og afstemme holdninger kræver også tid

22-01-2014 21:27

33

jeg er sekretær med det der følger af arbejde

22-01-2014 21:01

34

Jeg er lige startet

22-01-2014 20:47

35

Har andre arbejdsområder

22-01-2014 20:34

36

skal på intro kursus den 26 januar

22-01-2014 20:03

37

afdelingen har kun få sager

22-01-2014 16:42

38

Jeg arbejder med arrangementer samt som web-ansvarlig

22-01-2014 14:54

39

jeg kan ikke længere fanges af sagsbehandlingen

22-01-2014 14:45

40

Andre der bor fast i området tager sig af det. Jeg er kun "sommergæst", men enkelte ting går jeg
op i via mails

22-01-2014 12:23

41

helbredsmæssigt ikke i stand til det.

22-01-2014 10:37

42

Jeg er lige startet :-)

22-01-2014 09:51

43

jeg deltager i projekter/naturpleje i afdelingen

22-01-2014 06:49

44

p.g. af podio

21-01-2014 21:40

45

Prioriter ikke området

21-01-2014 21:12

46

Har meldt fra

21-01-2014 21:07

47

har kun deltaget i 2 møder. Står dog for en tur i foråret

21-01-2014 20:21

48

Jeg er ad hoc medlem af bestyrelsen - hjemmesiden

21-01-2014 19:45

49

jeg arbejder med at lave ture og er stiudvalg

21-01-2014 18:45

50

Har endnu ikke haft muligheden

21-01-2014 18:36

51

Vi har en MEGET kompetent person, der tager sig af disse ;-) Han er god til at fremlægge, de
komplic erede sager og der afgiver jeg også mine kommentarer.

21-01-2014 18:14

52

det er der andre der tager sig af

21-01-2014 18:00

53

Har fået bedre tid og er ved at sætte mig ind i det nu

21-01-2014 17:37

54

på grund af alder

21-01-2014 17:22
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Q9 Hvad skal der til, for at du ville arbejde
med lokale sager? (sæt gerne flere hak)
Besv aret: 92

Sprunget ov er: 408

Sv arv alg

Besv arelser

At jeg havde mere faglig viden

56,52%

52

At jeg fik mere hjælp fra sekretariatet

3,26%

3

At afdelingen prioriterede det højere

4,35%

4

At sagerne kun handlede om mit lokalområde

10,87%

10

At jeg kunne arbejde kun med én eller få typer sager

30,43%

28

Jeg har ikke lyst til at arbejde med lokale sager

23,91%

22

Respondenter i alt: 92

Nr.

Andet (angiv v enligst)

Dato

1

jeg er medlem,og betaler kontigent og ønsker ikke mere

13-02-2014 20:28

2

At jeg får mere tid :-)

12-02-2014 17:45

3

God ryg

11-02-2014 10:33

4

har gode kompetente kolleger, som har taget sig af verserende sager

10-02-2014 20:41

5

jegf kan ikke lide at være "bussemand"

10-02-2014 19:25

6

jeg er for gammel og mangler juridisk viden

10-02-2014 18:38

7

det lader jeg bestyrelsen om , følger blot med fra sidelinien

10-02-2014 17:31

8

Har meldt mig ifm kommuneplanen

09-02-2014 08:53

9

Se pkt 5

08-02-2014 12:13

10

at der kommer sager om havforurening

07-02-2014 11:51

11

det tager meget tid. har også andre interesser.

07-02-2014 11:16

12

Ikke interesseret i alt for meget sagsbehandling og dermed arb. ved c omputeren

07-02-2014 10:59

13

Tid.

06-02-2014 20:21

14

Andre har mere indsigt i det end mig

06-02-2014 19:30

15

at jeg havde mere tid

06-02-2014 19:05

16

det kommer

06-02-2014 15:53

17

Jeg er så ny, at jeg endnu ikke kan se, hvor jeg kan gøre gavn.

06-02-2014 15:03

18

Har tidligere arbejdet med nogle lokale sager i den del af kommunen, hvor jeg bor

06-02-2014 13:48

19

at jeg får det bedre

06-02-2014 13:34

20

mere tid

06-02-2014 06:52

21

jeg har kun meldt mig som frivillig naturplejer

05-02-2014 23:34

22

Mere tid.

05-02-2014 22:02

23

Udelukkende tiden. Men når jeg får tid igen, ønsker jeg mere faglig viden.

05-02-2014 21:10

24

mere tid

05-02-2014 19:37

25

At jeg får mere tid

05-02-2014 17:15

26

At alle har ret og mulighed for ligeværdigt at arbejde med sagerne og ikke kun formand der
bestemte

05-02-2014 16:48

27

Ved ikke

02-02-2014 23:14
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28

Nogle er bedre klædt på end andre til sagerne, evt. via job.

02-02-2014 22:19

29

At jeg var i stand til at læse lovvolapyk

01-02-2014 21:47

30

Ved ikke

25-01-2014 18:09

31

At jeg ikke var formand for DOF lokalafd. og to små børn

24-01-2014 19:45

32

Lidt tid - det skal nok komme

24-01-2014 09:16

33

Jeg har ikke hverken den fornødne tid eller viden til at påtage mig arbejde med de lokale sager,
men jeg vil om et par år få mere tid og har til den tid mere erfaring.

23-01-2014 22:45

34

- og mere tid

23-01-2014 06:52

35

Vil da gerne arbejde med lokale sager, eks miljø, og Roskilde fjord. m,v.

23-01-2014 04:21

36

At oplyst enevælde bliver til demokrati

22-01-2014 21:48

37

Jeg skal bare i gang og have tid

22-01-2014 20:47

38

At det blev mit arbejdsområde

22-01-2014 20:34

39

Jeg mangler tid til at sætte mig fyldestgørende ind i sagerne så det ikke bliver en akademisk
skrivebordsafgørelse. Vi skal ikke udtale os om noget vi ikke har tilstrækkelige informationer om.

22-01-2014 16:42

40

Min interesse er som ovenfor beskrevet Jeg arbejder med arrangementer samt som web-ansvarlig

22-01-2014 14:54

41

Jeg er tilfreds som det er. Har været meget aktiv tidligere som formand i Hørsholm og på
Frederiksberg

22-01-2014 12:23

42

bedre helbred.

22-01-2014 10:37

43

Jeg yder hjælp til kolleger i bestyrelsen indenfor mit fagområde

22-01-2014 06:49

44

Mine opgaver i foreningen er andre end at forholde mig til lokale sager fra kommunen.

21-01-2014 21:12

45

At jeg havde tid

21-01-2014 21:07

46

det kommer da nok

21-01-2014 20:21

47

Jeg arbejder med lokale sager i DOF-favrskov.

21-01-2014 20:12

48

At der blev lavet en mentorordning

21-01-2014 19:48

49

Jeg har ikke tid til at engagere mig mere

21-01-2014 19:11

50

at arbejdet foregik i grupper, som mødtes for at arbejde på sagerne, så jeg kan lære det på en
forsvarlig måde. Og ikke skal fægte i blinde og bruge en usandsynlig mængde af tid på at lære
det, som andre ville kunne lære mig. Og jeg har været på masser af kurser og det er ikke der at
man lærer at arbejde med lokale sager.

21-01-2014 18:48

51

Blot lidt tid, det kommer

21-01-2014 18:36

52

Jeg synes, vi i dag har en kompetent person, der primært har dette område, som sin opgave. Jeg
har andre opgaver.

21-01-2014 18:14

53

det er ikke lige mit bord, jeg tager mig mest af arrangementer

21-01-2014 18:00

54

Vi skal være flere om det. Vi er for få, og så blive det en for stor belastning.

21-01-2014 17:05

55

Bortset fra sager, der omhandler naturområder

21-01-2014 16:58

56

At jeg havde tid til at deltage i et kursus om det

21-01-2014 16:48
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Q10 Synes du, at afdelingen har for meget
fokus på arbejdet med lokale sager?
Besv aret: 141

Sprunget ov er: 359

Sv arv alg

Besv arelser

Ja

12,06%

17

Nej

69,50%

98

Ved ikke

18,44%

26

I alt

141

Nr.

Ev t. kommentar

Dato

1

En gang imellem. Det kan godt blive for paragraf-orienteret. Men det er rigtig godt, at nogen gør
det! Så sørger jeg for andet.

09-02-2014 17:45

2

Nej, men hold kæft hvor er det deprimerende

01-02-2014 21:47

3

Lidt ja

28-01-2014 16:02

4

Afdelingen gør et seriøst godt arbejde.

23-01-2014 22:45

5

- er det ikke det, det handler om?

23-01-2014 06:52

6

Afdelingen skal magte flest mulige fac etter

22-01-2014 21:27

7

Der bliver arbejdet med en del lokale sager i vores afdeling

22-01-2014 20:34

8

måske

22-01-2014 20:03

9

Nej, men det kan godt skræmme nye. Vigtigt, at der er også er plads til de lidt mindre aktive, og
især til dem, der bare gerne vil lidt mere UD I NATUREN sammen med andre

21-01-2014 20:33

10

Spørgsmålet er ikke helt entydigt. Spørg om der er for meget fokus på andre sager end de lokale.

21-01-2014 18:36

11

De er da utroligt vigtige for vores arbejde i DN

21-01-2014 18:14

12

Afdelingen er delt i 4 områder. Andre områder gør mere med sagerne.

21-01-2014 17:05

13

de tager sager op som er tabt på forhånd

21-01-2014 17:05
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Q11 Hvordan prioriterer I generelt arbejdet
med lokale sager i afdelingen?
Besv aret: 342

Sprunget ov er: 158

Sv arv alg

Besv arelser

Meget højt

41,23%

141

Højt

52,92%

181

Lavt

3,22%

11

Meget lavt

0,88%

3

Ved ikke

1,75%

6

I alt

342
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Q12 Hvor mange i afdelingen arbejder med
sager?
Besv aret: 344

Sprunget ov er: 156

Sv arv alg

Besv arelser

Ingen

0,29%

1-3

27,91%

96

4-6

43,60%

150

7 eller mere

23,55%

81

Ved ikke

4,65%

16

I alt

1

344
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Q13 Hvorfor arbejder afdelingen ikke med
lokale sager?
Besv aret: 0

Sprunget ov er: 500

Sv arv alg

Besv arelser

Vi er for få

0%

0

Det er for kedeligt

0%

0

Vi har ingen væsentlige sager

0%

0

Vi mangler faglig viden

0%

0

Respondenter i alt: 0

Nr.

Andet (angiv v enligst)

Dato

Der er ingen besvarelser.
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Q14 Oplever du, at interessen i afdelingen
for at arbejde med lokale sager er
Besv aret: 321

Sprunget ov er: 179

Sv arv alg

Besv arelser

Stigende

16,82%

54

Faldende

5,61%

18

Det samme

70,09%

225

Ved ikke

7,48%

24

I alt

321

Nr.

Kommentar

Dato

1

Vi har desværre ikke kunnet få nye bestyrelsesmedlemmer

11-02-2014 10:17

2

Sagerne og lovgivningen bliver mere og mere komplekse og svære at tage stilling til og finde
rundt i.

09-02-2014 19:26

3

der er ikke ret mange, der interesserer sig for emnet, evt. kun for enkelte sagstyper

07-02-2014 18:10

4

Der er masser af sager, så der skal prioriteres nogle gange.

07-02-2014 16:51

5

Jeg går ud fra at I med lokale sager mener klagesager!! På det første best.møde efter årsmødet
vurderer vi det foregående års arbejde- indhold/niveau- og prioriterer opgaverne det kommnede
år. Der var i år, som tidligere, fuld enighed i bestyrelsen om, at vi arbejder videre med
klagesager på samme niveau som vi har arbejdet efter i adskillige år.

06-02-2014 21:57

6

Vedr. spørgsmål 9:Sagerne drøftes på det månedlige møde til enighed. Hvis tidsfrist evt via mail

06-02-2014 19:19

7

Nogle taber gnisten, fordi de ikke får medhold i kommunen. Andre bliver overbelastede med
sager.

06-02-2014 00:19

8

vores tidligere formand var meget aktiv. Nu deler vi mere opgaverne mellem os.

05-02-2014 19:43

9

Stabil, tror jeg.

05-02-2014 19:10

10

da jeg er helt nt, kan jeg ikke udtale mig om fortiden i afd. derfor ved jeg jo ikke om det er
stigende eller det samme.

05-02-2014 17:15

11

Vi er blevet flere i afdelingens bestyrelse, og det er interesserede folk.

01-02-2014 12:04

12

Kommer an på sagernes natur og omfang

29-01-2014 16:22

13

Sager er ikke det sjoveste men nødvendigt.

23-01-2014 10:16

14

Bestyrelsen er meget åben for, hvad medl. vil engagere sig i. Jeg sendte dem min
korrespondenc e med Nina Saarnak om Hammer Enghave, pot. vådområde, gik den videre til
Næstved kommune med sagen.

23-01-2014 09:37

15

Interessen er stor, og vi har mange meget kompetente medlemmer inc l. en ditto formand.

23-01-2014 00:20

16

Højt engament fra mange medlemmer

22-01-2014 13:17

17

Vi har inden for det sidste års tid fået ny formand og er blevet en egentlig afdeling efter
sammenlægning af to LK-er, der (efter min mening) for længe havde dispensation til at fortsætte

22-01-2014 13:04

18

Tilgangen via Podio opleves af mange som svær at håndtere og hæmmer interessen.

22-01-2014 10:09

19

Sager opfattes generelt som tørre (og svære)

22-01-2014 08:53

20

Siden jeg startede i 2011 er det kun faldet faktisk.

22-01-2014 08:40

21

Vi har netop fået 4 nye aktive hvor af tre af dem ydtrykte ønske om at arbejde med sager

21-01-2014 23:50

22

Flere gamle aktive er faldet fra pga de mange sager vi har fået efter
kommunesammenlægningerne. Nogle af de nye synes det er VIGTIGT at arbejde med de
mange sager. Så svaret er at for nogle er interessen faldende, for andre stigende!

21-01-2014 19:37
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23

Et bestyrelsesmedlem vil engagere sig mere i landbrugssager. Et andet nyt medlem har tilmeldt
sig et fredningskursus.

21-01-2014 18:30

24

Interessen er ikke stor, og det er kompetenc en heller ikke

21-01-2014 18:15

25

Når jeg ikke ved, hvor mange der arbejder med dem, er det fordi vi har et indtræk af
dimittendledige o.l. som melder sig pga den annonc e på DN.DK, som Christina har indrykket.
Fedt!

21-01-2014 17:55
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Q15 Er sagsarbejdet bygget op omkring en
eller flere arbejdsgrupper?
Besv aret: 316

Sprunget ov er: 184

Sv arv alg

Besv arelser

Ja, en arbejdsgruppe

15,19%

48

Ja, arbejdsgrupper på sagsområder

53,16%

168

Ja, arbejdsgrupper på geografiske områder

14,87%

47

Nej, kun enkeltpersoner

25,63%

81

Nej, kun én person

3,80%

12

Ved ikke

2,85%

9

Respondenter i alt: 316

Nr.

Kommentar

Dato

1

afgøres fra sag til sag

18-02-2014 22:49

2

Det er helt nyt for os at arbejde i grupper..

17-02-2014 13:49

3

sc reeningsgruppe der fordele sagerne til arbejdsgrupper

17-02-2014 02:14

4

Det er noget tilfældigt, vi har forsøgt at bygge op omkring sagsområder, men det er aldrig rigtig
kommet il at lykkedes

13-02-2014 09:58

5

De lokale eksperter er den drivende kraft, jævnfør deres mange års erfaring med f.eks. vandløb,
grønt rås arbejde, faunaregistrering osv.

12-02-2014 18:50

6

Alle er tilmeldt en/flere interessegrupper (4 stk). Dvs forventning om at læse sager fra disse. Alle
sager vendes på møderne.

12-02-2014 08:50

7

er for øjeblikket kun 4 i bestyrelsen + 2 suppleanter

11-02-2014 10:17

8

fremadrettet en gruppe.

11-02-2014 08:07

9

varierer, formanden tager hovedparten, men vi sysler da med lidt.

10-02-2014 20:07

10

men nogle bliver uddelegeret efter geografisk viden

09-02-2014 19:26

11

Generelt er vi dårlig organiseret p.g.a manglende viden er der følgende manglæende
engagement.

09-02-2014 17:15

12

Gennemgår i fellesskab

08-02-2014 15:18

13

teoretisk set, folk er svære at trække op, hvis ingen tager initiativet

07-02-2014 18:10

14

Men vi samarbejder

07-02-2014 16:55

15

princ ipielt arbejdsgrupper, men det aftalte overholdes ikke altid.

07-02-2014 01:00

16

Vi er 3 der skriver klagerne, men har ikke behov for dec ideret arbejdsgruppe, vi mailer sammmen
hvis behov(og lad være med at bruge jeres energi på at argumentere for Podios
fortræffeligheder til debatter, det har vi prøvet men stoppede helt efter jeres ændring af
opsætningen netop som vi havde lært at bruge det!). Da der er en del offentlighed(læs en
journalist der ser det som sin fornemste opgave at orientere alle læserne hver gang vi klager)
sikrer vi at der er opbakning til klagerne ved at beslutte på best. møder hvilke afg. der skal klages
over. Det er nu lykkedes at få et best. medl. mere til at vise interesse for at lære at skrive klager.

06-02-2014 21:57

17

Hver arbejdsgruppe har en leder.

06-02-2014 19:57

18

Diskuteres i bestyrelsen, som uddelegerer til enkeltpersoner

06-02-2014 19:47

19

GeogrFISK ANSVARLIG

06-02-2014 19:19

20

Både som enkelt personer og grupper

06-02-2014 14:36

21

Arb.gr. om kommuneplan og enkelte større sager

06-02-2014 14:22
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22

overvejende enkeltpersoner

06-02-2014 09:05

23

Hver arbejdsgruppe med en tovholder, som behandler de enkelte sager efter aftale

05-02-2014 21:56

24

det varierer fra sag til sag, hvor mange der er involveret

05-02-2014 21:15

25

Vi er ved at få nye folk ind i arbejdet

05-02-2014 20:18

26

vi benytter den enkeltes lokale kendskab til at besvare sager

05-02-2014 19:43

27

Formanden holder et skarpt øje på sagerne, han får tilsendt

05-02-2014 19:10

28

af og til enkeltpersoner

05-02-2014 17:36

29

Som hører os andre

05-02-2014 17:23

30

Ved større sager nedsættes en arbejdsgruppe

05-02-2014 16:44

31

burde udnytte lokalt kendskab bedre

02-02-2014 11:16

32

Dvs. en blanding af sagsomr. + geografi, evt.i nogle tilfælde enkeltpersoner

01-02-2014 16:27

33

En vis opdeling geografisk. Større sager måske med støtte fra yderligere en person.

01-02-2014 12:46

34

Enkeltpersoner eller arbejdsgrupper - lidt forskelligt efter sagerne.

01-02-2014 12:04

35

en arbejdsgruppe = hele afd.-bestyrelsen

31-01-2014 09:50

36

Vi har også en vis lokal høring i visse sager, men det er ikke den gennemgående.

27-01-2014 21:46

37

Det kan vel skifte efter sagernes karakter.

27-01-2014 10:33

38

de forskellige sagsområder er fordelt på enkeltpersoner

26-01-2014 11:48

39

Nej, ingen grupper

26-01-2014 08:06

40

Formanden - derefter hele bestyrelsen.

24-01-2014 10:47

41

Nogle gange grupper, andre gange enkelt personer.

23-01-2014 22:10

42

Vi har en formand som er ildsjæl og et håndfuld dygtig folk som laver alt arbejde.

23-01-2014 21:51

43

i princ ippet, men i praksis meget individuelt

23-01-2014 12:24

44

Igen - jeg er helt ny som aktiv

23-01-2014 09:37

45

Vi har et godt samarbejde!

23-01-2014 00:20

46

formand og sekretær har lang erfaring og ta'r et stort ansvar

22-01-2014 15:12

47

ad hoc grupper

22-01-2014 13:17

48

og enkeltpersoner..

22-01-2014 10:29

49

Gruppe eller person afhænger af størrelsen

22-01-2014 09:27

50

Vi opretter ad hoc -grupper når det er nødvendigt

22-01-2014 08:53

51

Der er faktisk arbejdsgrupper, men disse bruges i højere grad til at fordele arbejde med
naturplejearrangementer og andre ture, som er det afdelingen hovedsageligt konc entrerer sig
om.

22-01-2014 08:40

52

Det er fordelt på dem der tager den enkelte sag

22-01-2014 07:54

53

Hvem der har ansvaret for arbejdet med sagerne aftales i bestyrelsesmødet - det er afhængigt af
sagen skarakter, hvem der arbejder med dem.

21-01-2014 23:30

54

Alle kan byde ind

21-01-2014 23:02

55

Vi burde holde flere møde internt for at forberede indstillinger/info til bestyrelsesmøder

21-01-2014 19:51

56

4 har podiovagt på skift. 14 dages turnusordning!

21-01-2014 19:37

57

3 faste aktive + 4 "løse" som hopper på sager

21-01-2014 18:34

58

men stort set kun en enkelt person

21-01-2014 18:15

59

en kombination af de afkrydsede

21-01-2014 18:05

60

Indeni plangruppen har vi opdelinger i flere dimensioner.

21-01-2014 17:55

61

Både-og, afhænger af sagen og de forskelliges interesser, kompetenc er, adresse etc .

21-01-2014 17:33
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62

Ovenstående kan ikke bruges. Hele bestyrelsen er med i beslutningerne, hvorefetr een udvælges
til at udarbejde klagen.

21-01-2014 17:25

63

Ikke helt fastlagt

21-01-2014 17:05
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Q16 Kommunikerer I med andre om sager?
Besv aret: 320
Ja, ofte

Sprunget ov er: 180

Ja, engang imellem

Sj ældent

Nej , aldrig

Ved ikke

I alt

Kommunalpolitikerne

14,78%
43

45,70%
133

26,80%
78

5,15%
15

7,56%
22

291

Kommunens medarbejdere

35,69%
111

55,63%
173

4,50%
14

0,96%
3

3,22%
10

311

Medlemmer

18,31%
52

44,37%
126

24,65%
70

7,04%
20

5,63%
16

284

7,42%
21

44,88%
127

32,51%
92

8,13%
23

7,07%
20

283

10,21%
29

50,70%
144

25,35%
72

6,34%
18

7,39%
21

284

Øvrige borgere

Pressen

Nr.

Andet (angiv v enligst)

Dato

1

Det er som regel ikke-medlemmer, der henvender sig, når de synes, de er i klemme

11-02-2014 10:17

2

?

11-02-2014 08:07

3

Vi har i flere sager fået rigtig god hjælp fra sekretariatet.

09-02-2014 19:26

4

sagerne kommunikeres via podio til bestyrelsesmedlemmerne som ikke synes det er spændende
at bruge tid på, hvis det ikke vedrører dem selv

09-02-2014 19:21

5

de fleste sager er der ingen grund til, medlemmer og borgere er på deres foranledning, politisk
er det mest Grønt Råd eller i enkelt-sager, vi bruger ikke pressen som "talerør" - især ikke til at
kritisere/diskutere - det er mest dem, der kommer til formanden

07-02-2014 18:10

6

Går ud fra I igen mener mulige klagesager. Det er kommunen der træffer afgørelser ikke DN, men
en generel drøftelse om et bestemt emne med en politiker kan ikke afvises. Iøvrigt har vi , i
forskellige sammenhænge, kontakt med de andre "interessenter" nævnt her.

06-02-2014 21:57

7

Øvrige borger vil gerne være fri for at angive naboen for overtrædelser, hvorfor vi får
henvendelser.

06-02-2014 19:57

8

God kommunikation med sekretariatet.

06-02-2014 19:25

9

vED IKKE

06-02-2014 19:19

10

Medlemmer og øvrige borgere, når de henvender sig og beder om hjælp

05-02-2014 21:56

11

Er selv kommunalpolitiker

05-02-2014 17:35

12

sekretariatet

05-02-2014 16:53

13

Er ved at starte mere presse op

02-02-2014 11:16

14

Der er ikke overblik (notat/referat) over om det er et medlem eller en borger som henvender sig.
Netop den side af arbejdet forventer jeg vil kunne optimeres væsentligt ved anvendelse af
PODIO.

01-02-2014 12:46

15

Vi reagerer sædvanligvis på de henvendelser vi får fra borgere om iagttagelser i kommunen.

27-01-2014 10:33

16

Det er mit indtryk, at der arbejdes meget på tværs i lokalområdet

26-01-2014 17:53

17

Naturstyrelsen

26-01-2014 14:02

18

DOF

24-01-2014 22:27

19

Jeg gør ikke, men de der har mest viden gør, men jeg ved ikke så meget om den del.

24-01-2014 19:03

20

Hvor der er behov for respons kommer det, både til off. og politikerer og presse.

24-01-2014 10:47

21

Vi har en vældig god kontakt med DOF og Jagtforeningen for en Naturdag på Røsnæs.

23-01-2014 21:51

22

Som i forrige spørgsmål

23-01-2014 09:37

23

Vi har haft et godt samarbejde med det forrige byråd i Vordingborg kommune. Vi er startet op
med det nye byråd på en god måde.

23-01-2014 00:20
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24

lokale involverede

22-01-2014 15:12

25

Vi føler os generelt presset af de korte høringsfrister.

22-01-2014 13:04

26

Med pressen kun hvis vi bliver spurgt

22-01-2014 12:53

27

Sekreteriatet

21-01-2014 23:50

28

Husk at jeg kun har været med i 1,5 år

21-01-2014 19:51

29

Internt i afdelingen med alle de aktive

21-01-2014 19:01

30

Medlemmer skal her fortolkes som bestyrelsesmedlemmer. (Ikke "menige" medlemmer), dem har
vi kun lidt kontakt med.

21-01-2014 18:30

31

Inviterer os selv til møde med formanden for Plan og Miljø

21-01-2014 18:05

32

Desværre er ugeavisen negativt stemt. I princ ippet arbejder vi også med at fortælle om sagerne i
en blog. Men i praksis er ikke så mange af dem så pokkers interessante at skrive og læse om.

21-01-2014 17:55

33

kommunens medarbejdere

21-01-2014 16:58
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Q17 Hvilken respons får I fra andre ifm.
konkrete sager?
Besv aret: 316
Ov erv ej ende
positiv

Blandet

Sprunget ov er: 184

Ov erv ej ende
negativ

Ingen
respons

Ved
ikke

I alt

Gennemsnitlig
v urderingsskala

Kommunalpolitikere

20,61%
61

48,31%
143

6,42%
19

9,46%
28

15,20%
45

296

2,06

Kommunens
medarbejdere

53,57%
165

32,79%
101

1,30%
4

2,92%
9

9,42%
29

308

1,49

Medlemmer

40,56%
116

30,42%
87

1,05%
3

9,09%
26

18,88%
54

286

1,74

Øvrige borgere

13,17%
37

50,18%
141

6,41%
18

11,03%
31

19,22%
54

281

2,19

Pressen

32,29%
93

35,76%
103

2,43%
7

9,38%
27

20,14%
58

288

1,86
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Q18 Når afdelingen kontaktes af borgere og
medlemmer skyldes det så:
Besv aret: 320
Ja, ofte

Sprunget ov er: 180

Ja,
engang
imellem

Sj ældent

Nej ,
aldrig

Ved
ikke

I alt

Gennemsnitlig
v urderingsskala

At de vil diskutere en sag, så afdelingen ikke
klager, hvis de søger en tilladelse/dispensation

2,73%
8

27,99%
82

37,88%
111

15,70%
46

15,70%
46

293

2,79

At de ønsker rådgivning om, hvad de selv kan
gøre for natur og miljø

10,65%
31

47,08%
137

23,71%
69

5,84%
17

12,71%
37

291

2,28

At de ønsker afdelingen går ind i en konkret sag
om natur og miljø.

34,60%
109

50,48%
159

6,35%
20

0,95%
3

7,62%
24

315

1,71

At de ønsker afdelingen hjælper dem med
deres egen (nabo)sag.

16,78%
50

49,33%
147

19,46%
58

3,36%
10

11,07%
33

298

2,11

Nr.

Andet (angiv v enligst)

Dato

1

ofte er borger henvendelser meget egoistiske, og forsår ikke at vi ikke vil indgå i nabostridigheder
eller langtrukne sager med myndigheder. Føler også at der fra kommunal siden ofte gives
dispensation - hvor ved at DN kommer til at fremstå negativ

05-02-2014 23:27

2

Vurderingen er baseret på indsigt gennem c a. 2 år.

01-02-2014 12:46

3

Vi må være synlige, for vi får en del henvendelser.

01-02-2014 12:04

4

Ved ikke nok.

24-01-2014 19:03

5

Vi gør meget ud af at understrege at DN er naturens advokat - og ikke indgår i sager, hvor der er
nabokonflikter elelr hvor det handler om konkrete byggesager etc .

21-01-2014 23:30

6

Kun medlemmer får hjælp

21-01-2014 22:03

7

kun 1,5 års erfaring; formodning: Ønkse om at gå ind i en konkret sag

21-01-2014 19:51

8

De giver et prej om et eller andet naturovergreb som de ikke selv tør melde til kommunen. Så
bruger de os som mellemmænd.

21-01-2014 19:37

9

Til 13: Selvfølgelig sker der visse former for respons fra politikere under borgermøder o.l. Men
generelt holder de sig meget diskret i baggrunden og temmelig neutrale. Deres beslutninger er
dog oftest mere negative for natur og miljø end positive. I den forstand at de ikke gerne ændrer
mening for at imødekomme disse hensyn, men vægter økonomi og byggeri højere.

21-01-2014 17:55
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Q19 Hvilken betydning har positiv omtale
for afdelingens engagement i lokale sager?
Besv aret: 313
Meget
enig

Enig

Mere kampgejst

22,11%
65

53,40%
157

Øget lyst til at arbejde med
lokale sager

19,54%
59

Øget fokus på at klage når det er
nødvendigt

Sprunget ov er: 187

Hv erken enig
eller uenig

Uenig

Meget
uenig

15,31%
45

1,02%
3

0%
0

59,27%
179

15,23%
46

0,33%
1

18,84%
55

52,05%
152

18,84%
55

Det giver en god stemning
generelt i afdelingen

24,66%
72

60,62%
177

Mere energi til arbejdet med
øvrige emner

13,68%
39

Flere medlemmer

Flere aktive

Ved
ikke

I alt

Gennemsnitlig
v urderingsskala

8,16%
24

294

1,95

0%
0

5,63%
17

302

1,96

2,05%
6

0,34%
1

7,88%
23

292

2,06

9,25%
27

0,68%
2

0%
0

4,79%
14

292

1,85

44,21%
126

30,88%
88

2,11%
6

0%
0

9,12%
26

285

2,24

9,09%
26

23,43%
67

35,66%
102

3,85%
11

1,05%
3

26,92%
77

286

2,51

8,74%
25

24,83%
71

39,16%
112

8,04%
23

1,40%
4

17,83%
51

286

2,62

Øget lokal indflydelse

15,59%
46

47,46%
140

24,75%
73

1,69%
5

0%
0

10,51%
31

295

2,14

Bedre kontakter til pressen

10,65%
31

49,14%
143

25,43%
74

1,72%
5

0%
0

13,06%
38

291

2,21

Bedre kontakter til politikerne

10,88%
31

37,89%
108

31,58%
90

2,81%
8

0,35%
1

16,49%
47

285

2,33

Nr.

Andet (angiv v enligst)

Dato

1

ingen

17-02-2014 02:14

2

Vi har desværre haft en sag, som blev meget negativt omtalt i pressen

11-02-2014 10:17

3

Stor respekt for vores arbejde fra politisk hold og embedsmænd i kommunen

09-02-2014 19:26

4

Bedre kontakt til embedsmændene

08-02-2014 17:30

5

lokale sager ER jo ikke kun klager .... vi skal vælge vores sager med omhu for ikke at komme til at
virke som kværulanter ....

07-02-2014 18:10

6

Det var da dejligt med ros, men det er ikke det ,vi oftest oplever, når vi klager. Går ud fra I stadig
snakker om klagesager.

06-02-2014 21:57

7

Ikke stor erfaring i bestyrelse!

06-02-2014 19:19

8

Vi omtales (stort set) aldrig!

06-02-2014 00:31

9

Jeg har ikke noget overblik over, i hvor høj grad afdelingen direkte bruger pressen.

05-02-2014 19:10

10

Det er udtryk for min personlige opfattelse, vi har ikke drøftet det i bestyrelsen siden jeg startede i
okt. 2013.

05-02-2014 17:15

11

Ved ikke om det har givet flere medlemmer, men vi har fået flere i bestyrelsen.

01-02-2014 12:04

12

Nye aktive er ikke interesseret i sager, men er nok glade for at andre i afdelingen gør det.

27-01-2014 21:46

13

Ved ikke nok.

24-01-2014 19:03

14

Jeg kan ikke svare på disse spørgsmål. Jeg synes det eneste vi mangler er et bedre forhold til
landmænd. Hvis de vil gøre mere for natur på deres jord, synes jeg ikke man skal have adgangs
ret til de bræmmer. (Jeg har ikke landbrug.)

23-01-2014 21:51

15

forstår ikke spm. omtale hvor til hvem, hvornår?

23-01-2014 12:24

16

nu har vi jo lige haft kommunevalg - så nu skal der opbygges kontakter til V & K !!!!!

22-01-2014 10:29
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17

positiv omtale fra hvem? pressen?

22-01-2014 08:01

18

Positiv omtale er rart, endnu vigtigere er det at vinde konkrete sager, fredninger etc . og man skal
også kunne tåle at tabe sagerne - det e rogså vigtigt at arbejde med den del - når vi trods meget
tidsforbrug alligevel taber en sag så huske at man har gjort det bedst muligt og se at komme
videre!

21-01-2014 23:30

19

Hvem omtaler afd.s arbejde positivt?

21-01-2014 23:02

20

sådan ligger landet bare ikke. Her på egnen er der en generel negativ tone over DN. Mest pga
Tange sø. "Fedt" at bo som afdelingsformand netop i dette højspændte område:-(

21-01-2014 19:37

21

Jeg har jo faktisk ikke konkret viden at svare ud fra. Mine ufunderede gætterier er ikke bedre end
enhver andens. Og så ved jeg heller ikke helt, hvad der menes med "omtale". Omtale hvor og af
hvem? Ejheller ved jeg, hvad "afdelingens engagement" vil sige. Afdelingen er meget
uhomogen og løst koblet, så hvad der for én aktiv betyder ét, er for en anden helt usynligt. Osv.

21-01-2014 17:55

22

Det kan man da ikke redegøre for

21-01-2014 17:20

23

Vi har god kontakt til lokalpressen

21-01-2014 17:00
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Q20 Hvilken betydning har dårlig omtale
for afdelingens engagement i lokale sager?
Besv aret: 314
Meget
enig

Enig

Sprunget ov er: 186

Hv erken enig
eller uenig

Uenig

Meget
uenig

Ved
ikke

I alt

Gennemsnitlig
v urderingsskala

Mister lysten til at arbejde med
sager

5,02%
15

20,07%
60

35,12%
105

29,77%
89

4,68%
14

5,35%
16

299

3,10

Fortsætter arbejdet med sager,
men undlader klager

2,37%
7

8,14%
24

16,61%
49

52,20%
154

13,56%
40

7,12%
21

295

3,72

10,81%
32

55,07%
163

15,20%
45

10,81%
32

1,35%
4

6,76%
20

296

2,32

Giver generelt en dårlig
stemning i afdelingen

2,76%
8

14,83%
43

30%
87

38,62%
112

4,48%
13

9,31%
27

290

3,30

Mister medlemmer

4,45%
13

17,81%
52

30,48%
89

12,67%
37

1,03%
3

33,56%
98

292

2,82

Mister aktive

2,42%
7

13,49%
39

32,18%
93

25,95%
75

2,42%
7

23,53%
68

289

3,16

Mindre lyst til kontakt med
pressen generelt

2,06%
6

14,09%
41

30,58%
89

33,33%
97

3,78%
11

16,15%
47

291

3,27

Giver kampgejst i afdelingen

2,71%
8

25,42%
75

43,39%
128

13,22%
39

2,37%
7

12,88%
38

295

2,85

Stor lyst til at forklare afdelingens
arbejde for omverdenen

8,81%
26

50,17%
148

24,75%
73

3,39%
10

1,69%
5

11,19%
33

295

2,31

Påvirker ikke arbejdet med øvrige
sager

Nr.

Andet (angiv v enligst)

Dato

1

Vi har mig bekendtsjældent haft god eller dårlig omtale i pressen!

10-02-2014 20:07

2

Hvis der skulle opstå dårlig omtale, ville vi altid prøve at undersøge årsagen og finde
muligheder for forbedring.

07-02-2014 16:51

3

Der er, som tidligere nævnt, fuld opbakning i bestyrelsen til klagesagerne. Vores vindersc ore var
i 2011 for zonesager 100 % (3 klager)og gennemsnittet for alle klagesager (3 z , 1 NBL)75 % og i
2012 80 % (5 klager)for zonesager og gennemsnittet for alle klagesager( 5z, 3 NBL, 1
husdyr)66%.

06-02-2014 21:57

4

vigtigt at være objektiv, uanset positiv eller negativ respons

06-02-2014 10:45

5

Vi omtales (stort set) aldrig!

06-02-2014 00:31

6

som sagt tidligere er dette min personlige holdning, da vi ikke medens jeg har været
bestyrelsesmedlem diskuteret dette.

05-02-2014 17:15

7

Jeg mindes ikke dec ideret dårlig omtale. Svarene er derfor, hvad jeg forestiller mig er
afdelingens reaktion herpå

01-02-2014 16:27

8

Rekation og udfald er helt afhængig af hvilken type sag og karakteren af omtalen. Derfor lidt
vanskeligt at svare entydigt på.

01-02-2014 12:46

9

Det er mit indtryk, at lokalpressens engagement i forskellige sager er præget af dens politiske
ståsted! Den er sjældent opsøgende, men ser gerne en konflikt udvikle sig, så avisen skriver sig
selv i morgen.

27-01-2014 10:33

10

Ved ikke nok.

24-01-2014 19:03

11

Det er vanskelig at svar på disse spørgsmål uden at jeg er med i bestyrelse.

23-01-2014 21:51

12

do

23-01-2014 12:24

13

Vi bor I svinelandbrugsland (Norddjurs) og DN er ikke den mest populære forening.

22-01-2014 17:00

14

Man skal vælge sine klager med omhu

22-01-2014 12:53

15

Hvem omtaler afd.s arbejde som værende dårligt?

21-01-2014 23:02
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16

Det kan man vist dårligt svare generelt på

21-01-2014 20:07

17

Det er MEGET vigtigt, at vi føler DN Masnedøgade er 100% bag os i DN arbejdet!

21-01-2014 18:30

18

Som ovenfor. Vi har ikke oplevet noget, der giver evidens til de effekter, man helt naturligt vil
gætte på. Fx vil jeg gætte på at dårlig omtale udtalt af alment forhadte personer vil give god
opbakning fra almenheden. Og omvendt.

21-01-2014 17:55

19

Husker ikke der har været sager med egentlig dårlig omtale

21-01-2014 17:35

20

Det kan man da ikke redegøre for

21-01-2014 17:20
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Q21 Kontakt til Sekretariatet - hvor enig er
du i følgende udsagn?
Besv aret: 312

Sprunget ov er: 188

Meget
enig

Enig

Jeg tager kontakt til sekretariatet, hvis
jeg har spørgsmål om en lokal sag

24,50%
74

41,72%
126

18,87%
57

4,30%
13

1,66%
5

Jeg kan nemt finde kontaktoplysninger
til den/de relevante fagmedarbejdere
på hjemmesiden

13,38%
40

42,47%
127

24,75%
74

5,02%
15

Jeg ved hvem jeg skal kontakte for at
få hjælp til min sag

11,63%
35

40,86%
123

27,57%
83

Jeg får (for det meste) fat på en
medarbejder, når jeg ringer

9,70%
29

43,81%
131

Jeg lægger besked på
medarbejderens telefonsvarer, hvis
jeg ikke kommer igennem

8,59%
25

Jeg får svar på min henvendelse til
sekretariatet inden for 5 arbejdsdage
Det er primært formanden, der har
kontakten til sekretariatet
Jeg ønsker at afdelingen får en fast
kontaktperson som indgang til
sekretariatet

Hv erken
enig eller
uenig

Uenig

Meget
uenig

Ved
ikke

I alt

Gennemsnitlig
v urderingsskala

8,94%
27

302

2,09

1,00%
3

13,38%
40

299

2,28

7,31%
22

1,33%
4

11,30%
34

301

2,39

20,74%
62

2,34%
7

0,33%
1

23,08%
69

299

2,22

32,99%
96

21,65%
63

8,25%
24

2,06%
6

26,46%
77

291

2,49

13,85%
41

37,84%
112

16,89%
50

4,05%
12

0,34%
1

27,03%
80

296

2,17

17,53%
54

38,31%
118

16,56%
51

18,51%
57

2,60%
8

6,49%
20

308

2,47

5,07%
15

13,18%
39

28,38%
84

24,32%
72

7,77%
23

21,28%
63

296

3,21

Nr.

Kommentar

Dato

1

5 arbejdsdage er ofte for lang en sagsbehandlingstid når lokal afd også skal have tid til at
sammenfatte en skrivelse

17-02-2014 02:20

2

Mit arbejde med sagerne foregår "kun" på vore afdelingsmøder, der er andre der "ekspederer"
sagerne færdig

16-02-2014 17:18

3

til den sidste tænker jeg at det er den faglig relevant person vi skal have fat i.

13-02-2014 10:01

4

en så diffus afdeling som lejre vil kunne have gavn af en sådan støtteperson- fint med det
tidligere tilsyn

09-02-2014 20:17

5

Vi kontakter kun, HVIS det er sprørgsmål, som SEK kan hjælpe med.

09-02-2014 15:56

6

Det er som regel formand og næstformand der tager kontakt

07-02-2014 19:34

7

hellere den fagligt kompetente - "én indgang" er bare et led mere ....

07-02-2014 18:14

8

Der er god kontakt til sekretariatet og relevante fagmedarbejdere.

07-02-2014 17:03

9

Vores formand er kontaktperson til sekretariatet

07-02-2014 16:57

10

Generelt meget god kontakt til medarbejdere, kun enkelt der ikke melder retur

06-02-2014 22:08

11

God kontakt via Podio

06-02-2014 19:28

12

Har ikke erfaring

06-02-2014 19:23

13

jeg har ikke været ansvarlig med hensyn til at søge information

06-02-2014 15:05

14

Det er de mere erfarne der har kontakten

06-02-2014 14:41

15

kan ikke besvares af mig, har aldrig haft kontakt til sekretariatet

06-02-2014 13:11

16

Jeg er meget tilfreds med hjælpen fra sekretariatet!!

06-02-2014 00:40

17

vi har ingen formand, men et formandskab på 3 personer og det er ofte en af dem der kontakter
sekretariatet

05-02-2014 22:00
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18

Vi har en fast kontant, hvilke vi er glade og tilfredse med

05-02-2014 17:37

19

har endnu ikke selv haft sager, men forestiller mig det er nemt at få den hjælp jeg skal have i
sekretariatet

05-02-2014 17:18

20

Bedre med en sagsarbejder ligesom i dag.

05-02-2014 16:56

21

det varierer meget fra medarbejder til medarbejder

05-02-2014 16:55

22

Formanden har nok mest kontakt til sekretariatet, men andre kan også have en del kontakt

01-02-2014 16:42

23

Jeg tror løsningen med en fast kontaktperson vil forenkle arbejdet for afdelingen og aflaste
foreningen for mange fejlopringninger

01-02-2014 12:46

24

Sender ofte mail i stedet.

01-02-2014 12:06

25

Se senere kommentar om for overfladiske svar i særlige sager

27-01-2014 22:16

26

5 dage duer ikke til noget

26-01-2014 13:17

27

det kommer an på sagstypen, hvem der kontakter sekretariatet. Men de fleste gange er det
formanden.

25-01-2014 17:17

28

Fagkunnen og ikke geografi vigtigt

25-01-2014 16:59

29

Anvender mail ikke så meget telefon

25-01-2014 12:52

30

Det er længe siden jeg har haft brug for at kontakte sekretariatet.

24-01-2014 19:27

31

Ved ikke nok. Ved brug af podio har jeg fået usaglige bemærkninger fra ansatte i sekretariatet, så
det bruger jeg ikke mere.

24-01-2014 19:06

32

Jeg er ny, har ingen erfaring heri

24-01-2014 12:49

33

fast kontaktperson vil være en katastofe. Flaskehals!

23-01-2014 12:27

34

Spændende spørgsmål - glæder mig, til jeg kan svare mere

23-01-2014 09:39

35

Formanden er den faste kontaktperson til sekretariatet

23-01-2014 00:23

36

Har svaret enig til det meste men det er mest vores formand der har kontakt til sekretariatet.

22-01-2014 23:11

37

Jeg har ikke prøvet at ringe, kun maile

22-01-2014 15:18

38

mail kontakter besvares altid, vi ønsker faglig kontakt, ikke regionale

22-01-2014 13:19

39

Min kontakt går gennem formanden

22-01-2014 12:00

40

vi har ikke brug for en kontakperson, men adgang til eksperter

22-01-2014 09:29

41

Vi har allerede fast kontakt person, nemlig lokalafdelingskonsulenten?

21-01-2014 23:58

42

Ny i job

21-01-2014 23:01

43

Har ikke haft behov; især fordi Jörn Eskildsen er knyttet tæt til DN Horsens; anbefaling: Én
kontaktperosn derfor.

21-01-2014 19:55

44

Vi har desværre oplevet en meget træg kommunikation med en bestemt medarbejder i Sekr.

21-01-2014 18:48

45

Så længe vi kun har intern (for tegningsretten) kontakt til DN Masnedøgade, da kan vi frit
kommunikere, hvilket er godt og effektivt. Vi underretter så senere formanden om vores kontakt.

21-01-2014 18:37

46

Kontakt kan foregå skriftligt via Podio

21-01-2014 18:26

47

Det er stort set kun formand og næstformand, der har kontakt med sekretariatet

21-01-2014 18:19

48

Oftest er det næstformanden der kontakter idet han er fagmand udi natur og miljøsager

21-01-2014 18:08

49

Normalt Annette Eigaard. Og normalt ringer jeg ikke, men podierer.

21-01-2014 17:59

50

Måske var det en idé hvis alle i sekretariatet vidste, hvem der har været i kontakt med afdelingen
om hvad og hvornår

21-01-2014 17:42
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Q22 Hjælp og vejledning - hvor enig er du i
følgende udsagn?
Besv aret: 309
Meget
enig

Enig

Sprunget ov er: 191
Hv erken
enig eller
uenig

Uenig

Meget
uenig

Ved
ikke

I alt

Gennemsnitlig
v urderingsskala

Jeg får den vejledning, jeg har brug for
på Frivilligsiden, www.dn.dk/frivillig, om
lokale sager

3,02%
9

30,54%
91

36,91%
110

9,06%
27

0,34%
1

20,13%
60

298

2,66

Jeg får den vejledning og hjælp jeg har
brug for om lokale sager hos
sekretariatets medarbejdere

13,95%
42

45,51%
137

19,93%
60

3,32%
10

0,33%
1

16,94%
51

301

2,16

Den vejledning og hjælp jeg får om
lokale sager er af høj kvalitet

17,85%
53

44,44%
132

20,20%
60

1,68%
5

0,34%
1

15,49%
46

297

2,08

Sekretariatet dækker de nødvendige
fagområder

14,53%
43

48,31%
143

15,88%
47

3,72%
11

0,34%
1

17,23%
51

296

2,12

Min afdeling får besøg fra sekretariatet,
som vi har behov for

6,38%
19

40,27%
120

23,15%
69

6,04%
18

1,34%
4

22,82%
68

298

2,43

Sekretariatet afholder tilstrækkeligt med
relevante kurser i lokale sager

4,44%
13

43,00%
126

27,99%
82

2,05%
6

0%
0

22,53%
66

293

2,36

Afdelingen bruger DN's politikker til at
lægge linjen for holdninger i sagerne

8,05%
24

50,67%
151

22,82%
68

5,37%
16

0,67%
2

12,42%
37

298

2,31

Nr.

Kommentar

Dato

1

mht. til den sidste - så burde det jo klart være sådan, men der må man bare sige at alle er ikke
lige skarpe, og for nogen har følelser og "synsninger" det med at overtrumfe faglige argumenter.

13-02-2014 10:01

2

Vil nødigt udtale mig. da jeg ikke har særlig stor erfaring med samarbejdet med sekretariatet.
Generelt har jeg ikke noget at klage over.

10-02-2014 20:10

3

der er behov for en folder der velkommer nye medlemmer af bestyrelsen og de gamle velkomstfolderen skal opdateres hvert årfolderen skal med billeder og lidt tekst gøre det klart
hvad DNs vision og mission er på alle de områder, hvor vi agerer i afdelingenDet skal være klart
at man er i den forkerte bestyrelse hvis ens synspunkter er overensstemmende med Bæredygtig
Landbrug fx lejre afdelingen bruger meget tid på forventningsafstemning fordi grundlaget foe
en del bestyrelsesmedelemmer ligger et andet sted end DNs formålsbestemmelse.

09-02-2014 20:17

4

DN har for mange politikker, de er ofte for vidtløftige og ofte for "frelste".

09-02-2014 15:56

5

Det er som regel formand og næstformand der tager kontakt

07-02-2014 19:34

6

de gange, jeg har haft brug for det (miljøsager, i dybden), har det været så som så med den
faglige hjælp

07-02-2014 18:14

7

Vi afstemmer linjen for holdninger i sagerne med den politiske linje i DN, desuden deltager en
fra sekretariatet i vores møder, så at man altid er opdateret.

07-02-2014 17:03

8

Generel god vejledning men undrer mig over manglende `kant´ hos nogle medarbejdere. Håber
Rune Engelbreth´s opsang indgyder lidt mod til at holde fast i foreningens formål.

06-02-2014 22:08

9

Det sidste arbejder vi på

06-02-2014 19:28

10

Har ikke erfaring

06-02-2014 19:23

11

se ovenfor

06-02-2014 15:05

12

mit indtryk er at de mere erfarne (dem der har kontakten) får den hjælp de har brug for.

06-02-2014 14:41

13

At der eksisterer en "Frivilligside" er nyt for mig.

06-02-2014 00:40

14

Jeg får primært min viden fra de "gamle" bestyrelssemedlemmer. jeg har ikke kontaktet
sekretariatet endnu.

05-02-2014 19:13

15

meget store sager ( som VVM) burde altid køres af sekretariatet

05-02-2014 17:40
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16

Vi kunne godt bruge flere besøg med hjælp med sager

05-02-2014 17:37

17

jeg er helt ny, har ikke haft nogen sager.

05-02-2014 17:18

18

Vi klarer de fleste sager selv i afdelingen, hvor flere af os har mange års erfaring med
behandling af sager

24-01-2014 19:27

19

Ved ikke nok.

24-01-2014 19:06

20

Jeg er ny, kan ikke svare på dette

24-01-2014 12:49

21

Disse spørgsmål er kun relevant for vores formand og bestyrelse.

23-01-2014 21:52

22

jeg er på venteliste til kursus. Mest formand der har kontakt. Jeg har haft enkelte gange, det er
gået OK

23-01-2014 12:27

23

Som ovenfor

23-01-2014 09:39

24

Min kontakt går gennem formanden

22-01-2014 12:00

25

Andre vigtige indgange er Rep.møder hvor politikken afstemmes og personlige relationer til
fagmedarbejdere kan opbygges

21-01-2014 23:33

26

Ny i job

21-01-2014 23:01

27

ønske: øge foc us på sundhedsskadelig røg fra brændeovne

21-01-2014 20:32

28

har deltaget i to kurser lokale sager

21-01-2014 19:55

29

dog ikke vedr. landvindmøller

21-01-2014 19:32

30

(Se ovenstående kommentar)

21-01-2014 18:48

31

Fra min tidligere arbejdsgiver er jeg strengt opdraget til "svarpligt". Dvs. at jeg skulle svare
rimelig hurtigt og korrekt på henvendelser. Det sker ikke altid i DN regi!

21-01-2014 18:37

32

I den seneste tid har vi set efter vores mening ukvalific erede og arrogante holdninger fsa. ulve
og sæler, men bortset fra det, er det meste fornuftigt og velbegrundet

21-01-2014 18:19

33

Normalt Annette Eigaard. Jeg TROR fagområderne er dækket, men VED ikke noget om det.

21-01-2014 17:59
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Q23 Screening af sager
Besv aret: 308

Sprunget ov er: 192
Ja

Nej

Ved
ikke

I alt

Jeg kender godt denne sc reeningsordning

37,09%
112

48,68%
147

14,24%
43

302

Det ville være relevant for vores afdeling at blive sc reenet på husdyrsager

36,24%
108

26,51%
79

37,25%
111

298

Det ville være relevant for vores afdeling at blive sc reenet på naturbeskyttelsesager

29,49%
87

32,54%
96

37,97%
112

295

Sekretariatet bør fortsætte med sc reeningsindsatsen på nuværende niveau

33,67%
99

6,12%
18

60,20%
177

294

Sekretariatet bør sc reene afgørelser i flere afdelinger

27,12%
80

4,07%
12

68,81%
203

295

Sekretariatet bør helt overtage afdelingernes arbejde med lokale sager.

3,36%
10

76,17%
227

20,47%
61

298

Sekretariatet bør stoppe sc reeningsindsatsen og i stedet forbedre den generelle rådgivning og
hjælp til alle afdelinger

7,12%
21

36,61%
108

56,27%
166

295

Nr.

Kommentar

Dato

1

Især på de meget kompic erede landbrugs sager, kommer vi tit til kort.

13-02-2014 10:02

2

Sagerne er jo ret komplekse, så en almindelig amatør, som jeg, kommer meget hurtig til kort.
Der er i høj grad brug for ekspertise i mange sager.

12-02-2014 18:56

3

Alle husdyrsager bør sc reenes af sekr. Mindes vist kun 2 andre sager, hvor sekr. kontaktede os.
Kan ikke overskue konsekvenserne, hvis alle sager skal sc reenes.

12-02-2014 09:03

4

Har gennem mange år arbejdet med og klaget over husdyrsager - til dels med hjælp fra
sekretariatet

11-02-2014 10:23

5

der er meget stor indflydelse direkte eller indirekte fra grupper der ikke ønsker at DN reelt passer
på naturen, men nåd jeg læser DNs fortolkning af seneste finanslov omkring landbruget og
ansvar for forurening kan det vel være ligemeget - DNs indsats er bare noget vi leger og når dn
har udtalt sig så kan vi jo beslutte hvad, vi vil fordi der så er folkelig dækning for beslutningen?
jeg tror dn må udvælge nogle fokusområder og blive skarpe her så folk kan se at DNs indsats
desværre er nødvendig og dermed få flere til at melde sig ind i DN

09-02-2014 20:21

6

Vi har været med til en sc reening i plansager. Det var en stor hjælp for os.

09-02-2014 19:29

7

måske er det en overvejelse værd, at lægge en del af ansvaret over på sekretariatet - at VI
sc reenede og I behandlede sagen .... folk er bange for det saglige og vil hellere "det sjove"

07-02-2014 18:17

8

Kender ikke noget til sc reening

07-02-2014 09:17

9

Der er selvfølgelig forskel på kommunernes niveau, men det e rmin klare opfattelse, at den store
spredning på klagesager afdelingerne imellem ikke kun skyldes denne forskellighed, der mangler
dels kompetenc e i afdelingerne dels vilje til at tage klagesagerne. Sekretariatet bør sc reene
sager i flere afdelinger. Vi er så heldige at have kompetenc e i bestyrelsen til at klare de fleste
sager selv, men i NBL sager kan vi blive i tvivl om en klage kan holde, i de situationer benytter vi
os af Jan Petersens gode faglige indsigt.

06-02-2014 22:18

10

Som jeg tidligere har omtalt laver jeg ikke selv klager,men sc reener miljøgodkendelser, finder
jeg sager bliver de ovgivet til sekretariatet.

06-02-2014 20:03

11

Ingen erfaring. Vurderer, at husdyrssager normalt er komplic erede og bør behandles c entralt,
mens fysiske naturbeskyttelsessager mere beror på lokalkendskabet

06-02-2014 19:28

12

Hvad går sc reeningen ud på?

06-02-2014 14:33

13

Jeg er for ny. Er først med på 2. år

06-02-2014 11:49

14

VVM sager bør køres af sekretariatet

05-02-2014 17:42

15

Vi har stort set ikke dyrehold i Greve kommune

05-02-2014 17:39
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16

Det her ved jeg faktisk ikke nok om til at kunne noget med vægt.

05-02-2014 17:39

17

som nyt bestyrelsesmedlem kan jeg slet ikke vurdere spørgsmålet

05-02-2014 17:19

18

Jeg har kun hørt, at sekretariatet kan overtage arbejdet med husdyrsager

01-02-2014 16:46

19

Da jeg kun er suppleant vil jeg overlade det til afdelingsbestyrelsen at svare mere her.En saglig
vurdering af spørgsmålene er meget afhængig af kendskab til de omkostninger den nuværende
sc reening påfører DN Overtagelse af alle sager vil reduc ere de aktive medlemmers interesse i
bestyrelsesarbejdet

01-02-2014 12:46

20

Det er utilfredsstillende, at der intet samarbejde er. Jeg ved vi har været Sc reeningskommune,
men om denne overvågning er ophørt ved jeg ikke konkret i dag

31-01-2014 09:58

21

Det er lidt uklart om det netop er bestemte afdelinger, - eller et bestemt antal, der skal have en
aftale om sc reeninger. Det skal måske snarere være visse typer på tværs af afdelingerne.

27-01-2014 22:16

22

Hjælp til kommunikation er vigtigere end hjælp til lokale sager

27-01-2014 11:35

23

Det klarer Favrskov bedre selv.

26-01-2014 13:19

24

sekretariatet har sc reenet i 2 år, men er lige stoppet. Det er OK.

26-01-2014 11:55

25

Styrken er det lokale. Ikke c entraliserin

26-01-2014 08:08

26

vi har en særdeles god ordning med sekretariatet

25-01-2014 17:19

27

Vi får sc reenet husdyrbrugssagerne fordi vi ikke kan overkomme selv at tage os af disse
arbejdskrævende sager

24-01-2014 19:29

28

Ved ikke nok.

24-01-2014 19:06

29

vi er såvidt jeg ved med i husdyrsagerne

24-01-2014 10:50

30

kender ikke dette område

23-01-2014 12:28

31

Vi har et meget dygtigt medlem i husdyrsager og andre sager

23-01-2014 00:25

32

Sidste spørgsmål er en kombination. Man bør forbedre den generelle rådgivning og hjælp til de
afdelinger som behøver det. Det vil være en mindre skandale hvis sekreteriatet overtog
lokalafdelingernes arbejde medlokale sager. Det er de frivillige i loklaafdelingerne der er
foreningens politikkere. Det er FU der ligger retningen for de landspolitiske holdninger og
Afdelingsbestyrelserne der ligger holdningen for de kommunal politiske holdninger. Ikke
sekreteriatet. De bidrager med at kvalific ere de naturpolitiske holdninger.

22-01-2014 13:11

33

Vi har meget få landbrugssager, derfor er det ikke relevant for os at få denne type sc reening.Da
vi er flere velkvalific erede indenfor naturområdet (jeg selv er biolog og arbejder med vandløb
og natur i mit arbejde), mener jeg det er overflødigt med en sc reening af dette område hos os.

22-01-2014 12:39

34

Min kontakt går gennem formanden

22-01-2014 12:01

35

Husdyrsager er blevet meget komplic erede. Derfor godt med sc reening.

22-01-2014 09:16

36

Vi har generelt svært ved at få tid til at gennemgå sagerne, i det afdelingen generelt prioriterer
anderledes. På Podio ses tydeligt hvor få sager der gennmgåes da vi har aftalt at notere hvilke
der er set igennem. Det er højst formanden der får set sageren igennem, da det er en ret
uoverskueig mængde der kommer ind

22-01-2014 08:09

37

De få sager, som sekretariatet har sc reenet havde vi allerede "fanget" - men vi har selvfølgelig
drøftet relevansen af at kigge sagerne igenenm endnu en gang

21-01-2014 23:34

38

Frederiksberg er en storby uden landbrug og derfor har vi ikke husdyrsager

21-01-2014 22:04

39

Sc reeningsordningen ville hos os fungere, hvis vi løbende har tæt kontakt og vi selv har tid til
kontakt og udviklingen

21-01-2014 19:57

40

(Dette emne må formanden besvare)

21-01-2014 18:49

41

Jeg kender ikke ret meget til sc reeningsordningen.

21-01-2014 18:38

42

Spørgsmålene har ikke rigtigt noget med kursus at gøre???

21-01-2014 18:28

43

Jeg foretrækker at kunne få hjælp, når jeg beder om det. I øvrigt har vi ikke haft landbrugsager i
langt tid.

21-01-2014 18:21

44

Vi har fået Benny Bonde som formand for Natur og miljø i Haderslev kommune, så vi er spændt
på den linie der bliver frt i forhold til DN´s interesse område

21-01-2014 18:10

45

Jeg ved, vi er blevet sc reenet, men ikke om det er nødvendigt at fortsætte. Om konkrete behov
andre steder, og nuværende niveaus størrelse ved jeg ikke noget.

21-01-2014 18:02

34 / 39

Arbejdet med lokale sager og Podio
46

vi har næsten ingen husdyrsager i Furesø kommune

21-01-2014 17:05
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Q24 Yderligere kommentarer til arbejdet
med lokale sager
Besv aret: 73

Sprunget ov er: 427

Nr.

Besv arelser

Dato

1

Vi sider ofte og tænker at det her jo er en helt urimelig sag, men at det er landspolitiske tiltag
der skal til, og ikke noget vi har indflydelse på lokalt. Her kunne der nok godt være en bedre
dialog mellem det c entrale og det lokale. Men et genrelt problem er at dem der har den faglig
indsigt i afdelingen er dem der har mindst tid. Dem der har tiden, har desværre ikke altid den
fornødne faglige indsig og så kan det let blive "synsninger" og følelser der kommet til at styrre
argumenterne.

13-02-2014 10:06

2

ingen

13-02-2014 09:37

3

Ret komplekse sager generelt, men det er jo også dem med kød på, hvor der kræves handling /
klagearbejde.

12-02-2014 18:57

4

Jeg er ikke særlig tilfreds med udformningen af spørgsmålene (ex: 13-15). Jeg tror herudover, at
vi/DN fik langt mere ud af det, hvis I (Jørn og Thomas) kontaktede alle afd.formændene og fik en
snak/interview i tlf. eller evt. "fysisk" om afdelingens arbejde. Det er vel dem, der ved, hvordan
det "kører" og som kunne sætte fokus på evt."problemer" ? Eller som evt. kunne henvise til et
andet medlem, som er særlig aktiv mht sager. (?) vh Palle, DN Faxe.

12-02-2014 09:16

5

Sekretariatet skal sikre, at det ikke bliver for meget personegenrådige interesser til bliver dyrket i
de enkelte afdelinger, men mere det fornuftige overordnede arbejde der nyder fremme, så vil vi
få en større forståelse i befolkningen og større tilslutning generelt

12-02-2014 00:22

6

Med godt 25 år i lokalkomite/bestyrelse har man efterhånden en viden om, hvilke sager det er
relevant (og nødvendigt) at gå ind i

11-02-2014 10:26

7

Mangler viden om husdyrbrugssager--- og om Podio, sam jeg INTET ved om.

11-02-2014 08:11

8

Kommunen Lejre, som er en lille kommune i dagens Danmark , er blevet for stor til at
bestyrelsen - enkeltpersonerne- har lyst og tid til at engagere sig i andet end det der er meget
tætæ på- der er opbakning til ekspeditionen af sagerne, men meget få bliver fulgt og
kommenteret af afdelingens øvrige bestyrelsesmedlemmer selvom vi bruger et halvt møde på at
vende dette emne og får etableret en gruppe, der vil følge sagerne. Kommunen er ved at løbe
tør for tidligere amts-medarbejdere og det giver en faldende kvalitet i sagsbehandlingen
samtidig med at politikerne finder at de skal markere sig ved at gå mod en samlet
embedsrådgivning- fx sagen om Kattinge Caravan, som afdelingen har anket. DNs lokale direkte
indflydelse daler med fraværet af rutinerede sagsbehandler idet de nye er bange og usikre og
derved ikke har mod til at træffe langsigtede og gode løsninger

09-02-2014 20:26

9

Vi har fået god hjælp til arbejdet med lokale sager. Vi har især søgt den, når vi var i tvivl om
lovgivningen på området.

09-02-2014 19:31

10

Afdelingsbes. er med på, at aktiviteten omhand-lende lokale sager er vigtig i relation til
afdelingens image og dermed medlemshvervnin-gen. Vi tror på, at effekten og inspirationen ved
sekretariatets sc reening af sager vil blive større, hvis afdelingsbestyrelsen kendte den person, der
foretog sc reeningen. Sammenhængskraften mellem sekretariatet og afdelingen ville blive
væsentligt forøget, og dermed også det gensidige ansvar og engagement. Medlemshvervning der burde løbende (månedsvis el. kvartalsvis) tilgå afdelingen en opgl. om afgang/tilgang af
medlemmer i afdelingen. Med stor sandsynlighed vil dette øge afdelingsbes.
engagement/ansvar for medlemspleje (hvervning). Og i relation til medlemshvervning drøfter vi i
afdbes. periodevis, hvad kan vi tilbyde nye medlemmer? Vi har et forslag som måske er lidt for
ambitiøst, men forslaget går på oprettelse af et virtuelt universitet i DN regi, hvor man kan tage
et lille el. sort "kørekort" indenfor spec ifikke DN-områder f.eks. håndtering af lokale sager.
Ovenfor nævnte er vist i periferien af det der var ideen med "kommentarer til arbejdet med
lokale sager" derfor slut..

09-02-2014 16:15

11

Vi er nogle der ikke arbejder effektivt i podio. Kom i gang problemer

08-02-2014 19:46

12

For at bevare engagementet det vigtigt ,at den enkelte afd. Har en høj grad af bevægelses
frihed i prioritering og beslutninger.

08-02-2014 15:27

13

Der bør være mere brede i arbejdet med lokale sager. Gerne i sammenarbejde med andre
afdelinger, netværk, eller samråd. DN aktive har ofte en tendens til at interesserer sig for
enkeltsager, eller enkelte fagområder, hvilket ødelægger DN's omdømme. Vi fremtræder ofte
nørdet.

07-02-2014 16:47
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14

Stort arbejde.

06-02-2014 22:18

15

Jeg vil helst bruge tiden ude i naturen frem for musen.

06-02-2014 20:04

16

Det kunne være fint med adgang til konkrete eksempler på hele sagsforløb, dvs. primærafgørelse,
klage og afgørelse fra MNKN

06-02-2014 19:33

17

Venlig hilsen Johannes Jac obsen

06-02-2014 16:05

18

det har jeg ikke

06-02-2014 06:55

19

Pressen optager ikke kritiske indlæg. Fredningsgruppen har problemer med forvaltningen, mens
vi i vandgruppen har rimelig god dialog med dem. Vi bør nok opsøge politikerne i højere grad.
Alting forhales uendeligt.

06-02-2014 00:31

20

Der er behov for en enkel måde at finde tilbage til gamle sager - som det er nu er det meget
arbejdskrævende i Podio. Der er også brug for bedre overskrifter på sagerne, så man hurtigere får
et overblik, men jeg forstår at det er noget kommunerne skal bidrage til

05-02-2014 22:05

21

Sagsbehandling er efterhånden så teknisk krævende, at det er umuligt at have indsigt nok eller
mere indsigt end kommunens sagsbehandlere. Jeg har selv været sagsbehandler i amtet i
mange år på NBL´s §3 mmm, og alligevel holder jeg mig som DN-er væk fra alle miljøsager osv.

05-02-2014 17:45

22

Jeg mener godt der kan gøres mere for at fortælle befolkningen, at hvis de bliver medlem af DN.
Så går mange af deres penge til sikrer "natur og miljø" har en stemme. At alle sager med
kommunerne tusindvis af medarbejdere, bliver uploadet og sc reenet af en håndfuld frivillige
medlemmer og lønnet medarbejdere i sekretariatet. At DN er indskrevet i flere lovgivninger som
klageinstans, endda i enkelte tilfælde eneste klageberettiget. Dette arbejde gøre uden at være
på "finansloven mf." og udelukkende af medlemmernes/bidragsgiveres penge. Det overrasker
stort set alle, som jeg fortæller det. Lobby arbejde: DN burde som minimum få inddækket
sagsomkostninger ved vundne sager, på en eller anden måde. Uden at skulle betale for tabte
sager "udover klage beløbet". Jeg så gerne at DN og fx Danmarks sportsfisker forbund, DOF osv.
kom over deres eventuelle uenigheder og indledte et samarbejde om sagsbehandlingen, evt
noget med at tilbyde foreninger medlemskab af DN, på den måde kan der spares bedst mulig i
sagsbehandlingen lokalt, og vi kan drage nytte af hinandens kurser og sekretariatsmedarbejdere.
Vi løfter bedre i flok, i bund og grund kæmper vi for det samme. Et medlemskab af DN koster kun
c a. 1/3 del af mange sportsfiskerforeninger. I disse vandplan-tider, er det mere relevant en
nogensinde før, desuden er foreningernes forskelligheder mindre end nogensinde før.

05-02-2014 17:29

23

Nej. Jeg arbejder ikke dierkte med sagerne, men bliver hørt af sagsmedarbejderen i bestyrelsen.

05-02-2014 17:27

24

glæder mig til at komme rigtig igang med alle de lokale sager. Så kan jeg sikkert næste gang
svare mere dybdegående på spørgsmålene i skemaet.

05-02-2014 17:21

25

30 års arbejde i DN har givet en del erfaring både i behandling af sager og potentiale for
samarbejde med sekretariatets medarbejdere. Samarbejdet med dem er uundværligt, men de
mange års arbejde mindsker naturligvis behovet for hjælp i en række sager.

05-02-2014 16:50

26

Det kræver indsats og mod ikke at blive "bon-kammerater" med de lokale myndigheder. Ofte
fordi man måske selv har løbende sager med dem, især såfremt man selv bor som en del af
naturen

02-02-2014 11:23

27

I afdelingen er der fint samarbejde med grupper/institutioner uden for DN, f. eks. om Vejle Ådal
og i forb. m. modstanden mod planerne om en Hærvejsmotorvej

01-02-2014 16:49

28

Arbejdet med Podio er håbløst og ses også af at flere af bestyrelsesmedlemmerne ikke er på i
måneder. Vi tog for et år siden kontakt til Thomas Eriksen, fik et aftenkursus; men alt har været
uændret siden.

31-01-2014 10:03

29

Jeg får meget venlig, hurtig og kompetent rådgivning, når jeg henvender mig om en konkret sag
såvel telefonisk som pr. mail. Jeg er meget tilfreds med kommunikationen og tager gerne ved
lære af de faglige og saglige begrundelser fra sekretariatet. Tak!

28-01-2014 23:43

30

Vi er heldigvis godt hjulpne med kompetente aktive .. og nu også med nye aktive indenfor de
sidste par år.. Et problem med hjælpen fra Sekr. er at det nogle gange, i særlige sager, har
været svært for de aktive at kommunikere, så medarbejderen forstod hvad det var vi ville have
vedkommende til... Vi har måske kun fået et meget generelt svar. Det virker stødende på vore
aktive, der er godt inde i de almindelige sager. I disse tilfælde har vi haft behov for at
Sekr.medarbejderen sætter sig ind i sagen og hjælper mere konkret. Det har været negativ
motivation hos den aktive og medvirket til negativ holdning til sekr. hvilket måske kan aflæses af
nærværende undersøgelse. Her må vi appellere til gensidigt at lytte til hvad det er for en rolle vi
har brug for... det er et øve-område.

27-01-2014 22:16

31

Bo Håkonson er tilbøjelig til ikke at svare på mail/telefonopkald !! mvh Jens Kromose

27-01-2014 11:36

32

Den kontakt som jeg har haft til lokale sager har kun været positiv med hurtig sagsbehandling.

26-01-2014 22:41
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33

Jeg er lige begyndt i DN Odder midt i januar 2014, så jeg føler mig ikke kompetent til at svare
på spørgsmålene endnu

26-01-2014 17:57

34

Landbrugssager er meget vanskelige. Øvrige lokale sager kunne godt have noget mere
uddannelse og viden om, hvad DN Masnedøgade egentlig vil.

26-01-2014 13:20

35

Formand fra nov. 2013

25-01-2014 12:54

36

Afdelingen har p.t. den nødvendige ekspertise og erfaring til arbejdet med lokale sager.

24-01-2014 22:33

37

jeg glæder mig til at komme rigtig igang

24-01-2014 11:12

38

Det er krævende at arbejde aktiv i DN i en kommune så stor som Kalundborg, men vi har nogle
medlemmer som er dygtig og meget engageret. Jeg er bange for, at jeg er ikke kompetent til at
svare på denne skema. Venlig hilsen, Judy Falc k-Madsen

23-01-2014 21:57

39

Ingen

23-01-2014 18:37

40

Flot konferenc e i går i Kulturværftet, men det havde været meget relevant at hverve nye
medlemmer!

23-01-2014 17:43

41

Nej

23-01-2014 15:15

42

Lad os opgradere det mest muligt. Hvad der foregår her, er meget vigtigt..

23-01-2014 12:29

43

Jeg kan godt lide spørgeskemaet, fordi - i alle spørgsmål er der mulighed for at uddybe svar man kan gå videre, hvis man ikke kan svare - man kan sætte kryds flere steder - spørgsmålene er
meget relevante for samarbejdet mellem sekretariat og frivillige

23-01-2014 09:41

44

Jeg henviser til mine bemærkninger "undervejs" og siger tak, fordi foreningens sekretariats laver
nærværende undersøgelse. Det knytter en bedre til sekretariatet. Bedste hilsener, Holger
Hedemann, aktiv medlem i c a. 40 år, heraf de 12 som formand for "den gamle lokalkomite".

23-01-2014 00:28

45

Lokale sager kan godt blive svære at takle på grund af at det mange gange er mennesker man
kender eller arbejdspladser og ikke mindst en kommune som man skal arbejde sammen med.
Man prøver at få så meget grøn politik igennem men nogle gange måske ikke helt samme
holdning som DN lige foreskriver.

22-01-2014 23:24

46

Jeg har brug for mere viden og øvelse. F.eks. ved at få ansvaret for en sag med supervision.

22-01-2014 15:21

47

Efter min mening burde afdelingen bruge mere tid og støttes af regionale
sekretariatsmedarbejdere i opsporing og behandling af "ikke-sager". Hermed mener jeg større
ulovligheder, som aldrig bliver til "en sag", hvis ikke de bliver opdaget. Myndigheder (herunder
politiet) er stort set inaktive på det felt, med mindre det drejer sig om forhold, der er meget
grelle eller er blevet omtalt i medierne.

22-01-2014 13:14

48

Jeg deler alle sager med hele bestyrelsen, som jeg opfordrer til at fremkomme med
kommentarer og input i øvrigt. Ingen sager påklages eller lægges tilside uden at hele
bestyrelsen har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Efterfølgende drøftes den
enkelte sag på næste bestyrelsesmøde, og der laves løbende status over sagernes liv. Men
alligevel er der næsten ingen andre i bestyrelsen som tager initiativ i sagsbehandlingen. - Måske
står jeg i vejen for andre, da jeg er meget erfaren med sagsbehandling? Men afdelingen har
brug for at andre bestyrelsesmedlemmer også engagerer sig i sagsbehandling, og det opfordrer
jeg tit til. På et eller andet tidspunkt brænder jeg ud og nedlægger mit hverv som formand, så
jeg kunne ønske, at yngre ildsjæle kom til både på sagsområdet og som formandskandidat. - Det
er et langt og sejt træk! Men bortset fra det, så har vi det rigtig fint i bestyrelsen.

22-01-2014 11:24

49

Lokale sager er jo ikke det eneste vi arbejder med. Der er ture, undersøgelser, naturpleje osv

22-01-2014 09:31

50

--

22-01-2014 09:30

51

Hvorfor er lokalafdelinger IKKE klageberettigede i miljø-dyreudvidelses sager?

22-01-2014 09:17

52

Jeg overvejer meget kraftigt at melde mig ud af bestyrelsen. Jeg startede for nogle år siden med
stor kampgejst og gåpåmod, fik sat en del initiativer i gang med bl.a. minikurser i sagstyper, så
de få personer i afdelingen som var pressede med sagsarbejde, kunne blive aflastet, samt så vi
nye kunne få mulighed for at tage mere ansvar og komme ind i sagerne. Kurserne er blevet
holdt, og jeg kan næsten høre, at tendensen breder sig generelt på forskellige niveauer i
foreningen. Ansvaret med sagerne blev fordelt ud og folk fik deres egne uger hvor de tjekkede
sager. Sager fyldte meget på vores møder da jeg startede. Nu fylder de intet og ingen tjekker
deres sager undtagen de samme få som gjorde det i starten og ellers jeg selv. Man er meget
alene med sagsarbejdet og der er næsten ingen diskussioner på møderne omkring sagerne. Så
det er jo en trist udvikling og ingen synes at få glæde af ens arbejde el. at have lagt mærke til
ens inititiativer.

22-01-2014 09:01

53

Podio opleves som noget meget abstrakt, min fornemmelse er, at de fleste i bestyrelsen aldrig
bruger Podio.

22-01-2014 08:56
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54

Pga. store holdningsforskelle i afd.bestyrelsen er arbejdet pt. c entreret på formanden

22-01-2014 08:12

55

Vores lokale kendskab til fx grænsværdier og krav i forbindelse med miljøgodkendelser er for
ringe

22-01-2014 00:12

56

Arbejdet er tidskrævende, kræver stor indsigt og bestyrelsen bruger en del tid på behandlingen en form for sparring - det er sjældent enkelt og det er svært at interessere og motivere nye
bestyrelsesmedlemmer fordi det tager tid - ofte flere år inden sager er afsluttet, så megen
tålmodighed har ikke alle

21-01-2014 23:37

57

Jeg er ny i foreningen, derfor noget svævende svar!

21-01-2014 23:03

58

Mere hjælp fra DN c entralt til de tunge sager spec ielt landbrug. Der burde være målrettet
organisationsudvikling.

21-01-2014 22:06

59

Jeg har mærket en god dialog, både i forbindelse med landbrugssager, natur og miljøsager, og
ikke mindst bakker vi hinanden op, bruger den viden vi har i bestyrelsen.

21-01-2014 21:12

60

Vi har for få frivillige i vores område til at udføre nøje og detaljeret gennemgang af alle
sagerne. Syddjurs har mange naturområder som hele tiden, er under pres fra politikerne

21-01-2014 20:58

61

Podio er et nødvendigt onde! Jeg synes det er uoverskueligt og rodet. Det kræver simpelthen
ALT for meget tid at sidde der foran skærmen. savner det gamle system. Ved at der er MANGE
der helt har opgivet at sætte sig ind i Podio. Og dermed ikke kan bidrage i debatforummet. Det
er noget rod og bruger alt for meget af mine ressourc er/tid

21-01-2014 19:45

62

Kære venner i DN-sekretariatet. Jeg har stor respekt for jeres arbejde og jeres indsats; men jeg
tror at alle de her evalueringer efterhånden står folk ud af ørerne. - Jeg synes så heller ikke, at
spørgsmålene var særligt gode, alt for mange, for brede og for intetsigende spørgsmål til, at de
fleste kan overkomme at forholde sig seriøst til dem. Natur- og miljøhilsner Poul Evald Hansen
formand for DN-Albertslund

21-01-2014 19:13

63

Jeg synes at Podio er en stor hjælp i arbejdet med lokale sager, men undres over at gamle sager
sjældent kan findes i arkivet.

21-01-2014 19:04

64

Jo friere man kan arbejde med DN sager osv., jo bedre arbejder man. Indfør derfor ikke for
megen kontrol og slet ikke kontrol for kontrollens skyld. Endvidere vil det være ønskværdigt med
jævnlige besøg i vores lokale afdeling fra forskellige Medarbejdere fra Masnedøgade.

21-01-2014 18:41

65

Det tager lang tid. Godt man er pensionist!

21-01-2014 18:38

66

Det kræver stor indsigt i mange ting at skulle svare på sagerne og det er en helt uhyggelig magt
vi har i Dn.

21-01-2014 18:29

67

Hurtigt og kvalific eret assistanc e, når vi beder om det. Det har vi fået. Lokale sager bør - om
overhovedet muligt - opsøges og løses lokalt. Men det er svært at finde personer, som har den
nødvendige kompetenc e. Enkeltpersoner kan derfor blive meget trætte af bestyrelsen i det hele
taget.

21-01-2014 18:23

68

Vi har som sag en næstformand, som har arbejdet proffesonelt med sager a la dem der har DN´s
interesse i et helt liv, hvorfor vi føler os godt klædt på

21-01-2014 18:11

69

Det er SÅ FEDT med den tilstrømning, vi oplever af dimittendledige o.l. Det giver selvfølgelig
noget ekstra superviseringsarbejde, men sandelig også ekstra liv. Og superviseringen er i øvrigt
lærerig for os selv også. Samtidig giver de også noget reel aflastning ved at de faktisk godt kan
sc reene og behandle. PODIO fungerer virkelig godt i denne sammenhæng, hvor de nye
overvejende er udenbys, og hvor der er brug for at man kan kigge på de samme ting og "sludre"
om dem i et bredere synligt forum. De unge nye finder det heller ikke helt nemt og overskueligt,
men tager det tilsyneladende pænt og uimponeret.

21-01-2014 18:06

70

Det er blevet meget sværere at aktiverer medlemmer

21-01-2014 18:01

71

Ønsker at sekretariatet rykker afdelingen inden høringsfrister for større, nationale sager

21-01-2014 17:43

72

Jeg ved ikke helt om jeg bidrager klart. Jeg synes spørgsmålene er upræc ise. Jeg ved heller ikke
hvad der er "lokale" sager. Er vandløb og klimatilpasningsplan lokale? Eller er det kun sagerne
på podio. Dem gennemgår vi mange af og især udvælger formanden en del til diskussion og
evt.påklage. Afdelingen fungerer godt med en meget arbejdsom og god formand og har
"afslået" flere angreb fra landbruget, men det er ikke altid noget vi bliver populære på. Det gør
vi så på stor turaktivitet, evighedstræudvælgelse etc .

21-01-2014 17:33

73

De seneste spørgeblokke kan da ikke besvares kvalitativt med de svarmuligheder. (Der mangler
svarmuligheden "tja..." - eller "hmm...")

21-01-2014 17:26
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