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ORIENTERING

Deltagerevaluering af REP-mødet i Horsens
Sagsfremstilling
I weekenden 21.-22. november 2015 blev der afholdt repræsentantskabsmøde (REP) i Horsens. Der er
efterfølgende blevet gennemført en undersøgelse af deltagernes tilfredshed med mødet. Undersøgelsens resultater foreligger hermed til HB’s orientering.

Undersøgelsens resultater
Denne evaluering af REP-mødet mødet i Horsens baserer sig på en spørgeskema-undersøgelse, som
blev sendt ud den 24. november til 177 mødedeltagere. 102 har besvaret undersøgelsen. Det giver en
svarprocent på 58. I foråret 2015 var svarprocenten 67. I efteråret 2014 var svarprocenten 63.
Generelt er der fortsat en positiv oplevelse af REP-møderne: 37 % af deltagerne er ’meget tilfredse’, mens 57 % erklærer sig ’tilfredse’. Det er en samlet tilfredshedsgrad på 94 %. Kun en enkelt deltager er ’meget utilfreds’ med mødet, og to er ’utilfredse’. Over en årrække ligger tilfredsheden med
REP-mødet i Horsens på niveau med de seneste 3 REP-møder.
Ved forårets undersøgelse var den samlede tilfredshedsgrad på 98 %. Derudover var utilfredshedsgraden også marginalt lavere. En forklaring på det kan være, at forårsmødet i Faaborg var usædvanlig
populært. De foregående REP-møder i hhv. Holstebro (efteråret 2014) og Korsør (foråret 2014) blev
begge bedømt med en samlet tilfredsgrad på 94 %. På den baggrund fremstår mødet i Faaborg med
98 % tilfredshed som en usædvanlig positiv begivenhed. Over en kort årrække er det altså ikke REPmødet i Horsens, der skiller sig ud negativt. Det er i højere grad forårsmødet i Faaborg, der skiller sig
positivt ud.

Rammerne
Der er meget stor tilfredshed med rammerne – både med hensyn til information før mødet, mødefaciliteter, indkvartering, forplejning og beliggenhed er langt størstedelen meget tilfredse. Meget få gav
udtryk for utilfredshed med forplejningen.

Mødets indhold
Et REP-møde bør bestå af tre elementer: beslutning, drøftelse og inspiration. Respondenterne er generelt meget tilfredse med balancen i Horsens mellem de tre elementer. Til trods for, at stort set hele
inspirationselementet på mødets andendag blev aflyst pga. dårligt vejr, giver hele 54 % af respondenterne udtryk for, at inspirationselementet var tilpas afbalanceret med de to andre elementer.
På spørgsmålet om, hvad der gik særligt godt, svarer deltagerne i forskellige retninger. Man fremhæver bl.a.:
 God mødeledelse (der er gennemgående stor ros til dirigenten)
 Den elektroniske afstemning fungerede godt
 God styring af mødet og fleksibilitet hos mødetilrettelæggerne (pga. søndagens vejr)
 Gode dialogboder

På spørgsmålet om, hvad der kan gøres bedre næste gang, svarer respondenterne primært med henvisning til ’REP har ordet’:
 Utilstrækkelig talerdisciplin
 Større klarhed om HB’s rolle vs. REP’s rolle
Derudover foreslås følgende:
 ”Workshops, hvor der kan diskuteres og udveksles erfaringer vedrørende de opgaver, som ligger - og som HB forventer ligger - i de enkelte afdelinger”
 ”Dagsordenen burde have været gennemarbejdet. Kritik af ledelsesformen blev til snak om opsigelse og undren over, hvorfor punktet er på dagsorden”
 ”Mere info forud for REP-møderne om baggrunden for budgetposternes vægtning. fx hvad de 14
mio. kr. til medlemshvervning går til”

Opsamling på deltagerevaluering
Samlet set var REP-mødet i Horsens vellykket. Stedet var velegnet med plads til overnatning for alle.
Mødefaciliteterne var gode. Forplejningen var god uden at være prangende. Problematikken med dobbeltværelserne er blevet håndteret, som HB lagde op til i sin evaluering efter mødet i Faaborg. Løsningen med tilkøb af enkeltværelse er tilsyneladende blevet accepteret. Programmet var veltilrettelagt i
forhold til balancen mellem drøftelse, inspiration og beslutning. De enkelte elementer blev håndteret
godt – og med god styring fra dirigenten.

Deltagerantal
Der var 177 deltagere på REP-mødet i Horsens. Sammenholder man det tal med mødet i Faaborg, som
havde 185 deltagere, er der tale om et fald. Sammenligner man med tidligere møder i Holstebro (efterår 2014) og Korsør (forår 2014), som begge havde 167 deltagere, er der tale om en stigning.
18 afdelinger havde ved tilmeldingsfristen endnu ikke meldt sig til. Et par stykker meldte sig af egen
drift, et par stykker efter et venligt opkald fra 5 medlemmer af HB. Dermed endte antallet af afdelinger, som ikke var repræsenteret, på 13.

Økonomi
Prisen for REP-mødet i Horsens er endnu ikke beregnet, men kommer skønsmæssigt til at ligge på omkring 2.000 kr./pers. Faaborg lå på 2.065 kr./pers., Holstebro lå på 1.780 kr./pers. og Korsør lå på
2.420 kr./pers.
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