Evaluering af REP-mødet i Faaborg

Q1 Hvordan vil du vurdere følgende:
Answered: 111

Skipped: 0
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#

Evt. kommentar

Date

1

Ingen nøgle til badeværelse på værelserne

4/9/2015 12:55 AM

2

Jeg hørte fra deltagerne fra Århus stud. afd. at de var blevet placeret i samme værelse med dobbeltseng
dreng og pige, uden selv at have ønsket det. Der synes jeg at det skal tiltræbes at kun deltagere af samme
køn placeret i samme værelse eller at der findes værelser med 2 senge til sådanne situationer.

4/8/2015 10:31 AM

3

der skal tilmelding til buskørsel så kaos ungåes forplejningen var fin ikke for overdådig da tiden var
begrænset måske mere spisetid (socialt samvær)

3/31/2015 1:59 PM

4

meget hyggeligt og god information,samt godt med to til tre minutters taletid for medlemmer

3/30/2015 4:57 PM

5

Vedr. forplejning: Frokosten var måske for overdådig til at blive nydt. Vi skulle jo skynde os, inden mødet
begyndte.

3/29/2015 8:26 PM

6

Suverænt professionelt drevet restaurant. Lækker med alle måltider og virkelig dygtig og vaks betjening :) I
mødelokalet var den ringe kvalitet af lyden fra mikrofonerne ret generende.

3/28/2015 1:48 PM
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7

På alle måder et meget tilfredsstillende Rep. møde. Fantastisk forplejning og i det hele taget veltillerettelagt!!!!!
Vi havde dog lidt problemer med at finde bussen til Fåborg, men fik hjælpsomme mennesker til at guide os.
Jeg har stor respekt for vores præsidents faglighed og fremtoning i det hele taget. Hun er en værdig
repræsentant som præsident og fortjener vores fulde opbakning. De anklagende røster burde forstumme og
erstattes af en mere anerkendende dialog.

3/27/2015 1:07 PM

8

Jeg synes Hotel FaaborgFjord er et af de bedste steder at holde REP jeg har prøvet. Det hele var samlet (i
stedet for lange rejser for indkvartering, som nogle andre steder) og indkvarteringen var enormt lækkert.
Mode spise-faciliteter, gode møde faciliteter. All-round rigtig godt!

3/27/2015 8:24 AM

9

Det er meget dårligt at skulle sove sammen med flere da den anden snoker.og hoster meget.

3/26/2015 12:35 AM

10

busforbindelsen fra odense passede ikke med infomødet hvor nogle ikke nåede frem

3/25/2015 11:39 PM

11

Beliggenhed ok, men transporten fra Odense station til Fåborg var desværre lidt af en udfordring. 1. Svært at
finde frem til bussens holdeplads. 2. Flere måtte gå forgæves til den første bus, som iøvrigt blev et kvarter
forsinket fra Odense p.g.a parlamentering! Det tog alt for lang tid at køre fra Odense til Fåborg med bussen!
Hvis man vælger et tilsvarende sted en anden gang hvor der ikke er så gode offentlige bus- eller
togforbindelser vil jeg foreslå at der er tilmelding til bussen OG at der er en "vejviser" til busholdepladsen:-)

3/25/2015 6:46 PM

12

Deltog kun lørdag

3/25/2015 6:26 PM

13

Det var uheldigt at alle ikke kunne komme med bussen fra Odense Banegård kl. 11.15.

3/25/2015 5:45 PM

14

En gratis øl eller andet efter middag ville gøre det optimalt

3/25/2015 12:28 AM

15

Det er ikke tilfredsstillende at man skal sove på dobbeltværelse.

3/25/2015 12:13 AM

16

Utilstrækkelig information om busafgang fra Odense Banegård.

3/24/2015 11:56 PM

17

Især dialog-boderne var en god nyskabelse

3/24/2015 8:51 PM

18

Jeg havde aldrig fundet shuttel-bussen uden hjælp. Adressen Dannebrogsgade består af en masse
kringelkroge og masser af busser, og der var ikke et DN-skilt i vinduet

3/24/2015 8:51 PM

19

oplysninger om øko-mad manglede

3/24/2015 8:46 PM

20

generende støj fra microfon

3/24/2015 8:44 PM

21

Det er ikke rimeligt at man er tvunget til at dele værelse (dobbeltseng!) med en man ikke er fortrolig eller gift
med!

3/24/2015 8:08 PM

22

Hvordan kan det være at udgifter til bro ikke er fradragsberettiget?

3/24/2015 7:20 PM

23

Det var lidt problematisk at komme fra odense til Fåborg, da den bus der skulle fragte os, var fuld da vi nåede
frem. Vi tog derfor 2 store taxaer til Fåborg. Husk at man evt skal melde, hvilket tog man kommer med, så
man kan bestille flere busser, hvis det er nødvendigt.

3/24/2015 6:53 PM

24

Middagen om aftenen var nok ikke hvad DNér vil betegne som klimamad. Får grøntsager og en del oksekød!
Var maden økologisk?

3/24/2015 6:04 PM
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Q2 Et REP-møde består af tre elementer:
beslutning, drøftelse og inspiration.
Hvordan vurderer du vægtningen mellem
disse tre:
Answered: 111

Skipped: 0
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Evt. kommentar

Date

1

Godt når tidsplanen overholdes!

3/27/2015 9:46 AM

2

Jeg synes folk i år var meget gode til at holde sig til emnerne. Det er svært at gøre noget ved, hvis folk vil
stille sig op og præsentere deres egne kæp-heste, men det gik rigtig fint.

3/27/2015 8:25 AM

3

Personvalgene gik meget gelinde. Hvis kampvalg til præsident, havde det taget meget længere tid.

3/26/2015 11:59 AM

4

For lidt tid til besøg af dialogboder.

3/25/2015 6:31 PM

5

Vi er nødt til at hjælpe dirigenten med at styre debatter. Det kan nemt gøres uden ekstra omkostninger og på
forskellig måde. Kontakt mig for ideen.

3/24/2015 8:05 PM

6

Det var ikke i orde, at vi ikke alle kunne kommenentere præsidentens beretning på dagen, det kunne have
haft indflydelse på nogle af de afstemneinger, der skulle foretages samme dag!

3/24/2015 6:56 PM

7

Øhm, tjah. Det kommer jo meget an på kvaliteten af hvert af de forskellige elementer, må man jo også sige.
Men gerne mere af "REP har ordet", og måske på et tidspunkt med mere energi.

3/24/2015 6:09 PM

8

Vi har tidligere drøftet emner i mindfre grupper. F eks i Esbjerg.

3/24/2015 6:07 PM
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Q3 Hvad synes du om følgende elementer
(som har at gøre med inspiration, drøftelse
og socialt samvær)?
Answered: 110

Skipped: 1
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#

Evt. kommentar

Date

1

fint med trækning af pladser men gl.venner bliver snydt

3/31/2015 2:01 PM

2

Dialogboder gav et godt udbytte

3/29/2015 8:29 PM

3

'REP haar ordet': Det var stort set tilfældigt hvad vi fik stemt på af emner, fordi teksten fra projektoren var så
lille :( Synd at så vigtigt et punkt ikke forberedes mere seriøst. Og ikke engang kan rettes op i en
håndevending af vores såkaldte "it-chef" medbragt til det samme..

3/28/2015 1:55 PM

4

For forvirrende og for lidt ved dialogboder, for meget støj og kaos

3/27/2015 3:24 PM

5

Fint med bordkortene

3/27/2015 10:12 AM

6

God idé med at trække et bordkort. Må gerne gentages.

3/27/2015 9:46 AM

7

Deltog ikke om Søndagen

3/26/2015 2:53 PM
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8

Rep har ordet: Navnet er ikke sigende for det det gerne skulle ske. Det var forkert af dirigenten at henvise
kommentarer til beretningen hertil. Det fungerede bedre sidste gang. Fint hvis der var en medarbejder der
kunne hjælpe forslagsstillere med at formulere det som et mere generelt tema

3/26/2015 11:59 AM

9

Rep har ordet.. Måske man skal invitere emner forud for Rep-mødet, da der reelt kun var meget få, der bød
ind på diskussionerne.

3/25/2015 9:18 PM

10

sjovt at snakke med nogen man ikke kender på forhånd! Selvom det også er dejligt at sidde til bords med dem
man kun mødes med hvert halve år og derfor har meget at snakke om.

3/25/2015 6:48 PM

11

udmærket med tilfældig placering ved middagen.

3/25/2015 6:31 PM

12

For studenterafdelingerne var det rigtig ærgerligt at vi ikke kunne sidde sammen under middagen, da vi har
stor gavn af at erfaringsudveksle og middagen på rep et af de sjældne tidspunker vi mødes.

3/25/2015 5:49 PM

13

Der er for lisdt tid til erfaudveksling med andre.

3/25/2015 1:36 PM

14

Det var lidt underligt at blive blandet ved bordene, men da snakken kom i gang, var det godt at lære nogle nye
mennesker at kende på tværs af landet.

3/25/2015 11:14 AM

15

Deltog ikke i Samtalesaloner

3/25/2015 12:48 AM

16

Det blev næsten lidt for kaotisk med dialogboderne, selvom ideen var god. Der var heller ikke helt tid nok, så
man kunne i hvert fald ikke nå mere end én bod

3/24/2015 9:44 PM

17

god idé med at trække sin siddeplads, så man bliver blandet

3/24/2015 8:46 PM

18

Godt at prøve ny form: samtalesaloner. Ærgerligt at man ikke kunne nå flere. Dialogboder: der var for trangt
fordi der også skulle spises og drikkes.

3/24/2015 8:40 PM

19

Det er en uacceptabelt, at HB også kommer med forslag

3/24/2015 7:47 PM

20

ærgerligt at så mange temaer blev valgt fra til REP har ordet

3/24/2015 6:56 PM

21

I princippet godt tiltag med faste borde, men også træls når man har nogle man gerne vil nå at snakke med
som man ikke ser så tit....

3/24/2015 6:44 PM

22

Fint at vi bliver blandet ved middagen om aftenen. Det giver mulighed for at blive inspireret af andre.

3/24/2015 6:23 PM

23

hvis faste borde betyder det der skete i år er det en god ide

3/24/2015 6:21 PM

24

Man kunne overveje at sammensætte de faste borde efter andre principper, fx folk med fælles interesser i et
eller andet..... selvom det nemt kan være svært

3/24/2015 6:09 PM

25

god ide med at blive sat "tilfældigt" ved trækning af dyr

3/24/2015 6:07 PM

26

Samtalesalonen er et godt forsøg, men har måske endnu ikke fundet sin form. Gerne indlede med et oplæg
efterfulgt af dialoger med færre afbrydelser. (lobby)

3/24/2015 6:05 PM

27

Fast borde opvejes af samtalesalon og boder m.v.

3/24/2015 5:48 PM

28

REP har ordet... fint koncept men det var ærgerligt at de første 20 min skulle gå med afstemninger. Kan man
måske komme på et system så dette er løst på forhånd?

3/24/2015 5:29 PM
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Q4 Er der noget, du synes, gik særligt godt
ved REP-mødet?
Answered: 62

Skipped: 49

#

Responses

Date

1

Alt klappede fint og veltilrettelagt

4/8/2015 7:47 PM

2

Ledelsen af mødet

4/8/2015 11:11 AM

3

Ingen kommentar

4/6/2015 3:59 PM

4

fin tilpasning af referat og pauser,så der var tid til tænkning

4/3/2015 5:11 PM

5

samtalesaloner

4/2/2015 10:56 AM

6

Hotel Faaborgfjord et godt sted at være

3/29/2015 8:38 PM

7

Rigtig fin hædring af Peter Mellergaard. TAK for det! Dejligt at få ordentlig mad til alle måltider. Vigtigt! Også
dejligt med stå-bordene bagerst i lokalet, så man kan vedblive at deltage i mødet, selvom man ikke kan klare
at sidde ned så længe ad gangen. Og tusind tak fordi jeg endnu engang fik lov at få eneværelse. Det redder
mit REP gang på gang. Al verdens gode tanker til de ansvarlige for det :)))

3/28/2015 2:03 PM

8

Afstemningerne

3/28/2015 12:30 AM

9

Den gode og venlige stemning Ordstyrerfunktionen

3/27/2015 3:58 PM

10

samtalesaloner

3/27/2015 3:24 PM

11

At vi fortsat har en MEGET kompetent præsident til at repræsentere vores forening. God mødeledelse. I det
hele taget god struktur på dagene.

3/27/2015 1:17 PM

12

Positiv stemning. Solskinsvejret på udflugterne søndag! Festmiddagen med sange og taler og indslag
Præsidentvalget foregik let og elegant

3/27/2015 10:00 AM

13

Ikke noget specifikt at sætte fingeren på. Bare et rigtig godt møde.

3/27/2015 8:28 AM

14

Synes, at det blev godt styret; det er vigtigt

3/26/2015 5:20 PM

15

Jeg syntes det var meget spændende med REP har ordet - det gav en god debat.

3/26/2015 12:38 PM

16

Dejligt at Peter blev fejret behørigt

3/26/2015 12:06 PM

17

Kunne godt starte udflugterne noget tillige og så i april og september måned. Det er meget koldt på de
tidspunter.

3/26/2015 12:39 AM

18

Ja, der var en passende dynamik uden ørkesløse gentagelser i indlæg, som vi har set i gamle dages repmøder

3/25/2015 9:20 PM

19

Nej

3/25/2015 7:36 PM

20

Det var dejligt at workshops/dialogboder lå om lørdagen og at flere mødepunkter var skubbet til søndag, så
mødes ikke blev for langt lørdag.

3/25/2015 5:50 PM

21

dirigenten er rigtig god; det er svært at styre så forskellige folk :-)

3/25/2015 5:35 PM

22

Samtalesalonerne var overraskende interessante og udbytterige

3/25/2015 3:24 PM

23

Præsentation af emner og afstemninger

3/25/2015 2:25 PM

24

At det endnu en gang blev fastslået, at rep. Bestemmer

3/25/2015 2:00 PM

25

l

3/25/2015 1:44 AM

26

alt var godt

3/25/2015 1:24 AM

27

At man havde mulighed for at deltage i aktiviteter under pauserne. Flot med de arrangerede ture om
søndagen. Man følte sig virkelig velkommen og inddraget som 1. gangs deltager.

3/25/2015 12:52 AM

28

God underholdende ordstyrer

3/25/2015 12:31 AM

29

Den elektroniske afstemningssystem fungerer fint og skaber fin dynamik.

3/25/2015 12:22 AM

30

Rigtig flot arrangement med ekskursionerne.

3/24/2015 11:58 PM
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31

Rep har ordet

3/24/2015 11:27 PM

32

Den gode tone - i det store hele

3/24/2015 9:42 PM

33

Ordstyreren skal have ros

3/24/2015 9:21 PM

34

En stort set positiv/konstruktiv tone fra alle deltagere :)

3/24/2015 8:57 PM

35

dialog-boderne

3/24/2015 8:54 PM

36

socialt samvær

3/24/2015 8:53 PM

37

god afstemningsprocedure

3/24/2015 8:48 PM

38

Fordelingen ved middagen. Talte med flere forskellige end ellers. De sædvanlige kan man jo finde sammen
med senere på aftenen hvis man vil.

3/24/2015 8:44 PM

39

Økologisk mad Dirigent

3/24/2015 8:27 PM

40

Peter Mellergaard og dirigenten gjorde mødet til et af de bedre rep.-møder

3/24/2015 8:12 PM

41

Hele forløbet klappede perfekt.

3/24/2015 8:06 PM

42

dirigenten var både morsom og effektiv

3/24/2015 7:53 PM

43

Socialt samvær og forplejning

3/24/2015 7:22 PM

44

God energi, det smitter

3/24/2015 7:16 PM

45

dejlig indkvarteringsforhold, samme sted som mødet blev holdt.

3/24/2015 6:59 PM

46

fint møde

3/24/2015 6:48 PM

47

Dirigenten,er en fornøjelig oplevelse i sig selv, og er god til at give det der skal til. God stemning.

3/24/2015 6:46 PM

48

Ekskursionerne

3/24/2015 6:30 PM

49

DN Faaborg havde gjort et flot arbejde med rep.mødet og de efterfølgende ture. det var godt at præsidenten
var med i starten på nybegynderødet. Fin adgang til net.

3/24/2015 6:27 PM

50

Fin ide med blande os med små kort. God ide med samtalesessionerne. Det må godt prøves igen.

3/24/2015 6:25 PM

51

uformel korridorsnak

3/24/2015 6:19 PM

52

Det elektroniske afstemningsystem er godt og sparer meget tid og bøvl.

3/24/2015 6:18 PM

53

fint med elektronisk afstemning

3/24/2015 6:13 PM

54

Rune Engelbreth opførte sig langt bedre end forventet.

3/24/2015 6:10 PM

55

Ikke særlig godt, men det er vigtigt, at der måske bliver ldt mere til til socialt samvær og især netværke

3/24/2015 5:58 PM

56

Gode kontakt muligheder.

3/24/2015 5:47 PM

57

Gode workshops. Der får man talt sammen

3/24/2015 5:45 PM

58

HB blev belært om, at Repræsentantskabet "har magten". Dejligt med den elektroniske afstemningsmetode.
Dejligt musikvalg om aftenen tillod samtale og hygge i samme lokale.

3/24/2015 5:35 PM

59

Salonen

3/24/2015 5:35 PM

60

Rigtig godt REP møde med fantastiske ture.

3/24/2015 5:32 PM

61

dirigenten

3/24/2015 5:32 PM

62

Samtalesalonen

3/24/2015 5:25 PM
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Q5 Er der noget, der kunne gå bedre (både
mht. forberedelse og deltagelse)?
Answered: 54

Skipped: 57

#

Responses

Date

1

Talere fra salen skal stoppes, når de taler om andet end det, det aktuelle pkt. omhandler. Der skal strammes
op overfor dem, som ikke respekterer dagsorden punkterne - alt andet er uartigt overfor det øvrige
repræsentantskab

4/8/2015 7:47 PM

2

Ingen kommentar

4/6/2015 3:59 PM

3

kan ikke få øje på noget

4/3/2015 5:11 PM

4

pt. 14 vigtigt men for kort tid til fremlæggelse da der er afstemning tilknyttet

3/31/2015 2:20 PM

5

Lidt synd at vi nu fik laks til forret 3. REP i træk. Det er en stor miljøsynder, som vi ikke bør støtte så intenst.
Os der ikke bryder os om smagen, men alligevel ikke vil være besværlige med krav om special kost, nøjes
med en ret. Når den er så god og rigelige som i Faaborg, gør det dog ikke så meget ;)

3/28/2015 2:03 PM

6

Dialogbokse

3/27/2015 3:24 PM

7

Jeg har ikke umiddelbare forslag til forbedringer ud over samtaletonen for enkelte deltageres vedkommende.

3/27/2015 1:17 PM

8

Busafgang Odense kiksede.

3/27/2015 10:13 AM

9

Lidt for stramt i forhold til frokost/udflugter og busafgang søndag.

3/27/2015 10:00 AM

10

Næsten ikke. Måske kunne man overveje at inddrage afstemning i REP har ordet. På den måde at man på
sedlen når man skal indgive et tema skriver om det er noget man vil have hele reps holdning til. Nogle emner
er jo bare åbne spørgsmål, men nogle af dem er også konkrete holdninger, som man godt kunne afstemme
om man er enig i eller ej. (Det kan nemlig nogen gang være svært at tage sig sammen til at stå op og sige
noget, lige meget om man er enig eller ej. Og "stemningen" kan jo hurtigt blive angivet af dem som rejser sig,
selv om det kun er et par stykker).

3/27/2015 8:28 AM

11

DN kunne godt informere DSB en anden gang mht. shuttlebus så DSB var forberedt på evt. forespørgsler
vedr. holdeplads m.m for bussen.

3/26/2015 12:38 PM

12

Vandrende mikrofoner er godt, når man skal have debat og spørgsmål til kandidater eller beretning, men i
nogle tilfælde som eks. under eventuelt skal man overveje om det ikke er bedre at alle kan se den der taler og
man ikke skal stå om kæmpe om dirigentens opmærksomhed, hvis man vil sige noget. Nogle gange er der
også mere spildtid ved de vandrende mikrofoner end ved folk der står parat på en række.

3/26/2015 12:06 PM

13

Indlægsholderne for de forskellige punter skal begrænse sig til 3 minutter.

3/26/2015 12:39 AM

14

Bedre planlægning af transport fra Odense til Fåborg

3/25/2015 7:36 PM

15

Jeg synes det er meget upassende at Margrethe Auken og Poul Hald Mortensen får lov til at tilføre mødet en
negativ ladet stemning fordi de tilsyneladende er utilfredse med vores præsident. Det tenderer til chikane i
flere tilfælde. Det mener jeg dirigenten skal sætte en stopper for! Derudover er det utilstedeligt at Poul Evald
igen igen skal udsættes for mobning fra dirigenten. Jeg opfatter det ikke som drilleri! Det må simpelthen
stoppe.

3/25/2015 6:57 PM

16

Der må gøres noget mere for at få alle afd. med. For dårligt, at flere afd. ikke havde nogen med.

3/25/2015 5:35 PM

17

Rep. har ordet: Det bliver let noget overfladisk.

3/25/2015 3:24 PM

18

Præsentation af personligt valgte medlemmer. Når man ikke kender personen, er det ikke nok med en
beskrivelse. Man vil gerne høre personens egne ord.

3/25/2015 2:25 PM

19

Nej

3/25/2015 2:00 PM

20

Der mangler rejserefusionsskema til dette rep-møde. Måske bør man melde til, hvilken shuttlebus man ønsker
at tage med, så der evt. kan være plads til alle. Der bør også være et kort over, hvor shuttlebusserne holder,
så de er til at finde. Der var ikke mange, der kendte Dannebrogsgade.

3/25/2015 11:20 AM

21

Det var lidt svært at finde bussen i Odense. Transporttiden var også undervurderet. Når der står afgang kl.
15.00 så bør bussen gå kl. 15, den var lige ved at komme for sent til en togafgang kl. 16.07

3/25/2015 1:44 AM

22

næppe

3/25/2015 1:24 AM

23

Lidt mere uformel snak - men nok fordi jeg ikke kender alle sammen

3/25/2015 12:31 AM
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24

Bedre planlægning med busafgang fra Odense kl.11.15 - kom for sent til velkomstfrokosten.

3/24/2015 11:58 PM

25

teknikken

3/24/2015 11:27 PM

26

Det er svært hvordan man kan gøre det anderledes, men det var lidt svært at komme frem og tilbage i den
smalle gang uden for salen.

3/24/2015 9:45 PM

27

Alt var OK.

3/24/2015 9:42 PM

28

Ved rep.mødet i Holstebro blev man som deltager oplyst om, at der kunne udbetales refusion af købte
transport billetter, lige så snart man selv havde lagt beløbet ud. Dette må gerne gentages, da ca. kr 600 er
meget i udlæg i længere tid for mange.

3/24/2015 8:57 PM

29

ved ikke

3/24/2015 8:54 PM

30

Dialog boder

3/24/2015 8:53 PM

31

Styring af talerrækken. Brug fx numre til alle som man gør hos Cyklistforbundet. Det virker bare rigtig godt. Så
kommer navnene også op på skærmen.

3/24/2015 8:44 PM

32

Afskaf deling af værelse eller gør det frivilligt!

3/24/2015 8:12 PM

33

Når deltagere beder om ordet, skal der være styr på det, ellers fungerer demokrati ikke i praksis.

3/24/2015 8:06 PM

34

tiden til diskussion og spørgsmål efter præsidentens beretning var FOR kort, da flere ikke fik fremført deres
indlæg. Hvis / når taletidsbegrænsning anvendes er 2 minutter for lidt

3/24/2015 7:53 PM

35

Bustransport fra Odense var kaos. Der bør ved lignende arrangement være tilbagemelding om, hvornår folk
kommer med toget.

3/24/2015 7:16 PM

36

Jeg ønsker hver gang enkeltværelse og har også fået det. Jeg hører om flere, der gerne vil have
enkeltværelse. Kunne man ikke forestille sig, at hvis man vil have enkeltværelse, så betaler man selv
forskellen fra to i dobbeltværelse, det vil jeg f.eks. gerne.

3/24/2015 6:59 PM

37

nej - det tror jeg ikke

3/24/2015 6:48 PM

38

Altså der manglede nogle reelle valg.Kåringerne betød at kandidaterne i disse tilfælde ikke fik lov at blive
repræsenteret og forsamlingen fik ikke lov at stille spørgsmål. Dette beklagede dirigenten efterfølgende
overfor mig, men sagde også at det var HB´s ansvar.

3/24/2015 6:46 PM

39

Der var for mange intetsigende og tidskrævende indlæg

3/24/2015 6:45 PM

40

Koordinering af busser til og fra i overenstemmelse med antal deltagere - dette er selvfølgelig svært at
forudsige, men langt størstedelen fra Jylland og Sjælland tager toget, og skal dermed med bus.

3/24/2015 6:30 PM

41

Overordnet dagsorden og kørselsbilag burde været sendt til alle elektronisk på forhånd. Bespisningen på
nybegyndermødet var alt for pauver. Mulighed for at trække strøm til medbragt PC ville have været rart

3/24/2015 6:27 PM

42

Absolut Aldrig mere en Odense banegård

3/24/2015 6:22 PM

43

flere afdelinger skulle komme

3/24/2015 6:19 PM

44

Mere tid til og mere strukturering af Repræsentantskabet har ordet.

3/24/2015 6:18 PM

45

ved valg af pers.valgt. Burde Sacha ikke også slettes fra listen når Jonas blev det?

3/24/2015 6:13 PM

46

Ja, rodet med udvælgelse af REP-ord-emner. Desværre lidt kort ekskursion om søndagen.

3/24/2015 6:10 PM

47

Nej Alt fungerede egentlig OK

3/24/2015 5:58 PM

48

Transport dvs skilte og manglende bus kapasitet fra Odense om lørdagen. Manglende info til jer ved
tilmelding!!! Svært fra bagerste rækker at se txt på skærm. Større skrift ønskes.

3/24/2015 5:47 PM

49

Bedre informationer om hvor bus-pladsen er ved stationen f.eks. Odense st.

3/24/2015 5:45 PM

50

Ordstyreren kunne godt være lidt mere kontant når medlemmer af REP strejfer uden for det emne der er til
debat... Samtidig fandt jeg det lidt problematisk at ordstyreren gjorde sig morsom på bekostning af et medlem
af REP - Det kan godt være at "det er kærligt ment" men det er altså ikke i orden. Heller ikke selv om REP'en
fra Albertslund har mange meninger - ofte er de faktisk ret relevante for det der diskuteres.

3/24/2015 5:38 PM

51

Der var for lidt tid mellem mødets afslutning søndag og busafgange til turene. Uheldig med ændring af
tidsplanen.

3/24/2015 5:36 PM

52

Udvælgelsesprocessen i forb. Med punkt 14

3/24/2015 5:35 PM

53

Blot en lille men: Der manglede skilte/vejledning på Odense Banegård for at finde busser.

3/24/2015 5:32 PM
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54

men forslag til dikusion rodet

3/24/2015 5:32 PM
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Q6 Hvad er din overordnede vurdering af
REP-mødet?
Answered: 110

0%

10%
Meget tilfreds

20%

30%
Tilfreds

Skipped: 1

40%

50%

Hverken/eller

Answer Choices

60%

70%

Utilfreds

80%

90%

100%

Meget utilfreds

Responses

Meget tilfreds

50.00%

55

Tilfreds

48.18%

53

Hverken/eller

0.91%

1

Utilfreds

0.91%

1

Meget utilfreds

0.00%

0

Total

110

#

Evt. kommentar

Date

1

Er generelt meget tilfreds, men temmelig forvirrende, da det er første gang, jeg er med.

4/9/2015 12:57 AM

2

dejligt at deltage fin spændende tur til Tarup-Davinde

3/31/2015 2:20 PM

3

Som deltager fraværtskommunen kan jeg kun være tilfreds med afviklingen af mødet, mødestedet og
organiseringen af det samlede program. En rigtig dejlig oplevelse at dele med folk fra hele landet.

3/27/2015 10:00 AM

4

var 1. gangsdeltager. Havde frygtet meget snak, men syntes det var meget spændede lige fra start

3/25/2015 11:44 PM

5

Jeg synes at kaffepauserne burde bruges til "walk-and-talk-sessions", så man blev tvunget ud i naturen
undervejs - så det ikke blot er noget man bruger som afslutning på REPmødet..

3/25/2015 2:25 PM

6

Der er alt for kort tid til lige at skifte skjorte m.v. mellem selve rep. mødet og middagen. Nogen har trods alt
været afsted siden meget tidligt om morgenen. Det temmelig dyrt, hvis man ønsker at have en ledsager med,
og det er ikke rimeligt, når man tager i betragtning, at mange har lagt adskillige kostbare arbejdstimer i DN
arbejdet

3/25/2015 1:47 PM

7

Vandrende mikrofon er uhensigtsmæssig. Mange indlæg kan man ikke høre, især hvis folk sidder ned. Bør
kun anvendes ved korter debatter om mindre konkrete spørgsmål. Ellers er talerstol langt at foretrække, hvis
alle skal kunne opfatte en seriøs debat.

3/25/2015 1:14 AM

8

Utroligt godt planlagt fra start til slut!

3/25/2015 12:52 AM

9

Med undtagelse af dobbeltværelset.

3/25/2015 12:22 AM

10

Bortset fra deling af værelser!

3/24/2015 8:12 PM

11

Mødet prægedes under de poltiske emner af alt for stram styring og for snævre rammer, der sikrede HB og
Sekretariatets dominans og indflydelse

3/24/2015 7:53 PM
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12

Forståelsen af at Repræsentantskabet er øverste myndighed gælder ikke kun i ord men også i handling.
Denne forståelse er endnu ikke helt en del af DN´s kulturmønster. Dog langt bedre end PM´s fortælling om
gamle dage hvor præsidiet og direktøren under frokosten forud for HB mødet havde bestemt resultatet af HB
mødet forinden.

3/24/2015 6:46 PM

13

Fint organiseret og meget, meget kompetent dirigent og flot oplæg fra organisationen.

3/24/2015 6:27 PM

14

Rune E holdt rep for nar ved at forbruge forsamlingens tid og fremlægge pkt. 4 i 10 minutter og derefter
trække sit forslag i 2.sidste sætning.

3/24/2015 6:13 PM
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