Evaluering af REP-mødet i Korsør

Q1 Hvordan vil du vurdere følgende:
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Nr.

Ev t. kommentar

Dato

1

Havde ikke fået tildelt værelse. Normalt er forplejningen overordentlig fin, ikke mindst middagen til
efterårets rep. møde i Oksbøl. For første gang i alle de år jeg har deltaget, synes jeg hverken
frokosten eller middagen var spændende.

24-04-2014 11:35

2

Jeg skulle vist have modtaget en deltagerliste direkte pr. mail, men det gjorde jeg ikke. Fine
værelser og fin servic e. Mad og drikke var absolut udmærket, men om aftenen kunne der godt have
været lidt mere mad.

16-04-2014 20:05

3

Forplejningen var lidt for flot og alt for lidt. Det er ikke rimeligt at man er sulten en hel lørdag fordi
der simpelthen ikke serveres nok af den alt for fint anrettede mad og at den er anrettet så besværligt
at man ikke har c hanc e for at spise sig mæt. Madspild er dårligt, det kan vi hurtigt blive enige om,
men skal vi kunne diskutere vigtige emner er vi nød til at være forholdsvis tilfredse i vores maver.
Undertegnede blev jo ikke mæt før der var morgenbuffet og mange må have rejst langt for at nå til
mødet og er derfor sultne ved ankomsten...

10-04-2014 16:48

4

fungerer fint med deleværelser

09-04-2014 17:47

5

Morgenmad og frokoster var udmærkede. "festmiddagen" var noget tam og kedelig. Det var dejligt,
at der ikke var et larmende orkester.

09-04-2014 13:14

6

Jeg vil sætte pris på at få middagen serveret samtidig med andre ved mit bord selv om jeg ikke
spiser kød - ikke først når alle er færdige.

09-04-2014 11:37
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7

maden skal roses - det var meget lækkert - det betyder faktisk en del, at forplejningen ikke består af
div. sandwic h hvor man taber indmaden på gulv og sig selv.

09-04-2014 11:24

8

Stærkt utilfredsstillende, at der loves håndmadder, som desværre ikke findes i tilstrækkelig mængde
- hvis de var rationeret, skulle det være sagt. Det samme skete jo med frokosten ved forrige
rep.møde. Ligeledes utilfredsstillende, at skulle dele værelse med person som sover ret støjende,
og som åbenbart selv er klar over det ....

09-04-2014 10:33

9

Super godt sted

08-04-2014 18:24

10

for få grønsager til aften, for meget kød. Lammet til frokost lørdag var nærmest råt.

08-04-2014 14:43

11

Forplejning ganske utilfredstillende. Ved ankomst små skåle næsten uden indhold.
Eftermiddagskaffe var kaos, få kopper det ene sted. Så var der et andet sted med termokander og
kage. Sandwic h lørdag manglede besked om kun 1 pr person. De personer, som ikke fik sandwic h fik
tilbudt 1 ekstra øl - bøvs. Middagen lørdag aften var uden kartofler. De kom først, da tjenerne havde
planer om at fjerne tallerken og vi så brokkede os. Ifølge oplysninger var der 3 genstande pr person.
Vi fik kun 2, og så sagde tjener bare, at der måtte være nogen i den anden bordende, som havde
taget for meget.

08-04-2014 11:32

12

Værelset var udmærket MEN jeg sov ikke hele natten fordi der lige under værelset var HØJ
diskoteksmusik helt til kl. 05. Det er ikke i orden!

08-04-2014 08:49

13

Jeg er blevet for gammel til at dele værelse med en mig ukendt (selv om nok så flink) kollega

08-04-2014 01:26

14

Indkvartering i dobbeltværelse er problematisk

08-04-2014 00:27

15

Dejligt at alle møderne ikke ligger i Jylland - og det var et super hotel, flinke personaler og dejlig
mad - uden madspild som det ofte er på store hotelelr

07-04-2014 23:15

16

Det var et meget sympatisk sted at være

07-04-2014 20:43

17

Frokost lørdag: Det var vanskeligt at blive rigtig mæt af de små portioner. Middag søndag: For det
første var det næsten provokerende, at vi skulle have netop gris, når dansk svineproduktion på alle
måder er kontroversiel. Selv om min kone og jeg aldrig køber svinekød (uden at vi er muslimer), så
var det alligevel en ussel lille portion kød til en voksen mand.

07-04-2014 20:14

18

Forplejningen var god undtagen de uspislige kødsumper vi fik ved ankomsten.

07-04-2014 19:47

19

Super mad!

07-04-2014 18:55

20

Jeg overnattede ikke, så kan ikke sige noget om indkvarteringen. Frokostbuffet var i orden, men
maden lørdag aften var bestemt ikke noget at råbe hurra for!!!

07-04-2014 18:00

21

Nåede ikke at få sandwic h lørdag eftermiddag fordi der ikke var nok, ellers dejlig mad.

07-04-2014 17:10

22

Forplejning: Alt ok på nær aftensmaden. Det var uanstændigt at servere en LILLE portion
flæskesteg uden salat eller ordentligt tilbehør og så en småkage til dessert - uhørt til de priser man
holder sig sådanne steder.

07-04-2014 16:48

23

Der var ikke helt nok mad, og ikke nok grøntsager til aften

07-04-2014 15:54

24

Dejligt der var sørget for økologiske madvarer ;-)

07-04-2014 15:32

25

Måske man kunne sende noget af materialet ud før andet, f.eks. en foreløbig dagsorden og oplæg
til politiske diskussioner, så man kunne nå at diskutere det i afdelingen.

07-04-2014 15:31

26

God tilrettelæggelse og punktligt afviklet til tiden. REP-mødet levede til fulde op til de store
forventninger! Værd at deltage i - som altid!

07-04-2014 15:17

27

Fik ikke tilsendt dagsorden papirerne før mødet, så det var svært at nå at læse dem inden punktet
kom op

07-04-2014 15:17

28

Da jeg kommer fra Slagelse- afd. overnattede jeg ikke.

07-04-2014 14:40

29

Middagsmaden og aftensmaden (lørdag) var meget sparsomt. Måske der ikke var tænkt så meget
over at vi var nogen der havde rejst siden kl 7:30 om morgenen og derfor var sulten til middag. Og
til aften kunne der med fordel have været flere grøntsager og/eller salat. Det kunne fx. være ovnstægte grøntsager som nemt kan laves til mange mennesker. Søndag var maden rigtig god og
mættende for os der skulle rejse langt.

07-04-2014 14:33

30

Mødepapirerne skal udsendes som A-breve

07-04-2014 14:27
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31

Jeg synes vi skulle åbne for, at man for et gebyr på f.eks halvdelen af ledsagertaksten kunne
reservere enkeltværelse. - Jeg har behov for et sådan og har i givet fald ikke noget mod at betale for
merudgiften.

07-04-2014 14:08

32

Middagen + frokost søndag var ret besynderlig. Mange nærmest rå grønsager og for middagens
vedkommen intro af retter efter at de var spist. Der sad flere stadig sultne tilbage efter middagen.

07-04-2014 13:57

33

Indkvarteringen var super - bortset fra at jeg lige over festlokalet med åben trappeskakt, så jeg først
kunne falde i søvn, da juke-boksens beatrytmer stilnede af klokken 05.20

07-04-2014 13:50

34

Det ville være rart hvis anvendelsen af svinekød i forplejningen begrænses også selvom det er
økologisk.

07-04-2014 13:42

35

havde været rart med kandidaternes beskrivelser udsendt så det havde været muligt at drøfte dette
på lokalt bst møde inden. Manglende information om forplejningen lørdag eftermiddag. En del fik
ikke nogen Bolle.

07-04-2014 13:39

36

Næste gang er det ikke min tur til at have værelse lige over musikken!

07-04-2014 13:33

37

det var bare super denne gang

07-04-2014 13:32
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Q2 Et REP-møde består af tre elementer:
beslutning, drøftelse og inspiration.
Hvordan vurderer du vægtningen mellem
disse tre:
Besv aret: 119

Sprunget ov er: 2
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Beslutning

0,84%
1

6,72%
8

88,24%
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5

0,00%
0
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3,36%
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1
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2,54%
3

0,00%
0

118

Nr.

Ev t. kommentar

Dato

1

Jeg deltog kun lørdag

10-04-2014 09:06

2

Det burde ikke være nødvendigt med beslutning om ture i Natur og Miljø på REP

09-04-2014 11:39

3

meget positivt, at der ikke var mange, der skulle markere sig på talerstolen (blot gøre opmærksom
på sig selv)

09-04-2014 11:27

4

super ide med afmålt taletid

09-04-2014 10:35

5

God demokratisk proc c es, Godkendt

08-04-2014 18:34

6

Mødet naturligvis præget af en række pligtafstemninger om vedtægter. Ser frem til mere
naturpolitisk debat næste gang. Mødeleder klarede det fint, holdt tidsplan.

08-04-2014 11:33

7

Der var ikke særlig meget nyttig inspiration i at høre, hvodan andre afdelinger gjorde under
temadrøftelserne søndag

08-04-2014 00:33

8

Det hele virkede alt for styret med det mål at undgå uforudsigelige debatter og konfilkter

07-04-2014 20:18

9

Jeg deltog kun i mødet lørdag, da jeg i min afdeling havde et naturplejearrangement søndag.
derfor vil mange af spørgsmålene hun kunne besvares delvist.

07-04-2014 19:08

10

Jeg er helt ny DN'er så jeg har ikke mulighed for at sammenligne med tidl. REP møder derfor bliver
min besvarelse ud fra dette.

07-04-2014 16:32

11

Imponeret over de elektroniske afstemninger. Perfekt ;-) Sikken en tid de sparer ;-)

07-04-2014 15:35
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12

Afstemningssystemet er en fremragende forbedring

07-04-2014 15:02

13

Der var for mange der talte for lang tid.

07-04-2014 14:49

14

Der er for meget bla - bla - bla, som aldrig bliver udmøntet til noget som helst. Jeg har meget på
fornemmelsen, at der aldrig bliver fulgt op på de emner, som blev drøftet søndag formiddag !!

07-04-2014 14:31

15

Det kan overvejes i hvilken grad drøftelse og inspiration er/kan være sammenfaldende

07-04-2014 13:44

16

mødet var en del bedre end tidligere, så det går bestemt den gode vej

07-04-2014 13:43
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Q3 Hvordan vurderer du følgende
debatter?
Besv aret: 119

Sprunget ov er: 2
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14,41%
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3
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0
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Gruppe-debatter om lørdagen

30,51%
36
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5

0,85%
1
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18,97%
22
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64
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23
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7

0,00%
0

116

Nr.

Ev t. kommentar

Dato

1

Jeg deltog kun lørdag

10-04-2014 09:06

2

Grupperne var alt for store, der var reelt ikke meget debat.

09-04-2014 13:17

3

Er udmærket tilfreds med debatterne, dog mener jeg det er beklageligt at enkelte fra
repræsentantskabet er urimeligt utilfredse med sekretariatet og FU. Jeg møder ALTID positivitet når
jeg henvender mig for at få support/hjælp.

08-04-2014 18:36

4

Gode indlæg fra ildsjæle i DN super godt

08-04-2014 18:34

5

for kort tid til hvert emne. Når debatten lige var igang, så var tiden gået !

08-04-2014 14:44

6

Jeg synes det er rigtig vigtigt med gruppedebatter, vi bliver mixed og kommer til at snakke flere.
Dog var det bedre i 2013

08-04-2014 08:51

7

Se ovenfor

08-04-2014 00:33

8

Der var for lidt tid / reelt ingen tid til dialog, når præsidenten havde givet sit (ikke altid)
tilstrækkelige svar

07-04-2014 20:18

9

Gruppedebatter: I gruppe C var det svært at høre hvad der blev sagt under diskussionen. Måske var
gruppen for stor. Oplægsholderene gjorde det ellers super godt. Fint suppleret af sekretariatet.
Præ.beret.: Fint med temaer, men det må ikke gå ud over dem der overholder spillereglerne, og
pænt venter med et nyt tema. Rep. har ordet: Fantastisk nyskabelse! - Det var helt afgørende for
suc c esen at dirigenten ikke bare var ordstyrer, men fac illitator

07-04-2014 19:53

10

Gruppedebatterne var overflødige, når man har været en flittig kursusdeltager i Naturens
Universitet. Jeg deltog ikke i den sidste b debat søndag.

07-04-2014 16:50
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11

Beretningsdebatten var til en stor forandring pludselig interessant! REP-ordet var også godt, men
det var lidt synd at et par af dem blev lidt for korte i fh t engagementet og relevansen. Man ku
måske godt tillade sig at gøre de 10 minutter lidt mere elastiske.

07-04-2014 16:17

12

Sidste debat om søndagen var og er yderst vigtig for inspiration

07-04-2014 16:02

13

"Rep har ordet" var fint. Egner sig godt til relativt korte emner, men vi skal også finde måder at
diskutere større og mere komplic erede emner, så rep-medlemmerne bliver involveret i
politikudviklingen på de nye områder, som er i spil eller opdatering af eksisterende politikker, som
efterhånden bliver lidt forældede, f.eks. landbrugspolitikken nu efter NLKs rapport foreligger.

07-04-2014 15:42

14

Gruppe-debatten og "Repræsentantskabet har ordet" er to fine tiltag. Der mangler lidt afpudsning,
så jeg synes det skal prøves igen. Gruppedebatten gav mere information og inspiration end en
egentlig debat.

07-04-2014 15:38

15

Dejligt med de nye tiltag, fin afvikling af de elektroniske valg og de efterfølgende gruppedebatter

07-04-2014 15:22

16

Spec ielt grupperne var gode

07-04-2014 15:21

17

De "sædvanlige" var ikke helt så dominerende med de nye regler.

07-04-2014 15:02

18

Netop om dette punkt skred talen, af al for mange.,

07-04-2014 14:49

19

Gruppe-debaterne var meget gode at have og det samme var Repræsentantskabet har ordet. Er
glad for at vi havde det ekstra tid til debat og det kunne være godt hvis det var planlagt ind i næste
gang så der med sikkerhed var den tid.

07-04-2014 14:36

20

Det er meget fint, at debatten efter beretningen var emneopdelt. Men det kunne blive endnu bedre
hvis beretningen også var mere emneopdelt, fx ledsaget af en PP-præsentation.

07-04-2014 14:31

21

Dirigentens mødeledelse på førstedagen var alt for svag

07-04-2014 14:10

22

Tyndt indhold i de to gruppedebatter jeg deltog i lørdag

07-04-2014 13:56

23

Forårets rep.møde er det ideelle tidspunkt at debattere det flg. års aktiviteter. Og ikke blot det. Der
burde være langt mere tid til at diskutere retningen for DN´s arbejde, prioritering af emner, fokus på
problemet med det faldende medlemstal (herunder debat af årsager). Gerne med gruppedebatter,
som sekretariatet så udmærket kan mestre. Der blev, ligesom ved tidligere møder, lagt op til en
gentagelse af aktiviteterne fra de foregående år. Og det ender med at tage livet af DN. En
organisation, som ikke er i stand til at ændre kurs(hvis rep.skabet altså anser det for nødvendigt) vil
sygne hen.

07-04-2014 13:45

24

Vi skal vel lige vende os til at rep møderne er i færd med at blive opgraderet på de nævnte punkter.
Og en ny kultur sker sjældent med et snuptag. men retningen er der!

07-04-2014 13:43

25

Som sædvanlig en del der ikke forholder sig til præsidentens beretning, men fremfører egne
kæpheste.

07-04-2014 13:41
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Q4 Hvad er din overordnede vurdering af
REP-mødet?
Besv aret: 119

Sprunget ov er: 2
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6
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1
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0,00%
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I alt

119

Nr.

Ev t. kommentar

Dato

1

Det blev for 1 år siden besluttet at fastholde 2 årlige rep. møder. Argumentet, som en del lod sig
overbevise af, var, at rep. møderne, hvor formænd og næstformænd var samlet, fremover skulle
anvendes til at få debat i foreningen. Jeg var én af dem, der lod mig overbevise af argumentet i
den tro, at der ville komme gode emner til diskussion. Vi havde, i.fb.m. kommunalreformen, et
rigtig godt 2-dages formandsmøde på Grand Hotel i Odense. Der var livlig debat i grupper, det
samme gentog sig på et rep. møde hvor der også var engageret gruppearbejde. Hvis man ønsker at
skabe engagement lokalt, er det nødvendigt med meget mere diskusion de aktive imellem. Der
blev for et år siden afholdt møde for samrådsbestyrelserne, et ganske godt møde. I år manglede der
tilslutning, formentlig p.gr.a. den uklare og meget sene indkaldelse, men det er ikke nok at invitere
samrådsbestyrelserne, de rep. kun en lille del af formænd. Gode engagerede indlæg som optakt til
efterfølgende diskussion.

24-04-2014 14:12

2

Jeg er imponeret over, hvor perfekt styr der var på teknikken (skærmbilleder, billedskift på skærmene,
lyd og elektronisk afstemning.

16-04-2014 20:07

3

Jeg deltog kun lørdag

10-04-2014 09:06

4

godt møde, hvor tidsplanen blev overholdt

09-04-2014 11:27

5

Jeg vil foreslå, at der i fremtiden er 1 rep. møde og 1 landsdelstræf

08-04-2014 23:08
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6

Det er kedeligt, vi mangler 16 afdeling ??? Der områder der er helt væk, Roskilde samråd 2
deltagere ud af 8 mulige. I samrådfyn 8 udaf 22 mulige.Vestjylland 5 ud af 23. Dårlig skal vi ud at
tale med dem. Er ilden gået ud ?????

08-04-2014 18:34

7

Først og fremmest var mødet velforberedt og professionelt gennemført.

08-04-2014 01:28

8

En ekskursion "at vælge imellem" er for lidt

08-04-2014 00:33

9

Bekymrende at flere afdelinger ikke var repræsenteret - bemærkede at mange fra Fyn og
Midt/Nordjylland ikke var repræsenteret

07-04-2014 23:16

10

En mere åben og kreativ atmosfære kunne være ønskelig

07-04-2014 20:18

11

Mit første rep-møde i DN, men har været til en del andre rep-møder.

07-04-2014 19:08

12

Knap så inspirerende som ved tidligere møder

07-04-2014 16:59

13

Det bedste i lang tid.

07-04-2014 16:17

14

Godt med to dage, så der også blev mere tid til at høre andre afdelinger, f.eks. i forbindelse med
gruppedebatterne.

07-04-2014 15:42

15

Har fået megen inspiration til kommende arbejde

07-04-2014 15:35

16

Meget positiv. Bekymret med hensyn til medlemstals-udviklingen. "Bæredygtigt landbrug" har
tilsyneladende vundet første runde - men DN bør vinde de næste to!

07-04-2014 15:22

17

Bare fordi man kan lave afstemninger, behøver man ikke at gøre det. Det var ubegrundet og noget
liberalistisk pjat at lave en popularitetsafstemning om de 5 personligt valgte

07-04-2014 15:21

18

Alt klappede, Sonja har arbejdet hårdt.

07-04-2014 15:02

19

tilfreds fordi der er en god udvikling i gang. Men da der er et stykke at gå endnu er det ikke meget
tilfreds. Men som sagt,- lad foreningen fortsætte retningen.

07-04-2014 13:43
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Q5 Hvor mange gange har du deltaget ved
REP-møder inden for de sidste 5 år?
Besv aret: 120

Sprunget ov er: 1
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I alt

120
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