Resultat af spørgeskemaundersøgelse.
I december 2017 inviterede vi alle medlemmer til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse for at
få nogle tilkendegivelser fra vore medlemmer om vores årlige træf. Vi havde i bestyrelsen hørt
forskellige ønsker fra vore medlemmer og ønskede at arbejde med træffet på et ’oplyst’ grundlag,
og gav derfor ’alle’ medlemmer muligheden for at give deres besyv med.
Da vi ikke kunne nå alle medlemmer pr. mail kunne den højeste svarprocent blive 91% - vi
modtog i løbet af december svar fra godt halvdelen og nåede en svarprocent på 54%.
Der blev stillet 5 spørgsmål til vore medlemmer
Spørgsmål 1
Er det vigtigt for dig som medlem om træffet holdes centralt i Danmark
31 % svarede at det er vigtigt det er centralt
58 % svarede at det er lige meget / det har ingen betydning
Spørgsmål 2
Skal træffet være to hele dage – eller skal det kortes ned til en enkelt dag eller 1½
50 % svarede det skal være to dage
25 % svarede at afslutning søndag middag er fint
21 % vil gerne have det kortet ned til en enkelt dag
Spørgsmål 3
Skal vi prioritere demo’er fra vore egne medlemmer – både indenfor teknikker med glasset og
monteringsarbejde.
80 % svarede det er indholdet af demo’en der er vigtig
40 % vil gerne have demoer fra egne medlemmer
45 % vil gerne lære noget monteringsarbejde
15 % foretrækker demo’er fra folk udefra
Spørgsmål 4
Foretrækker du at være et sted med mulighed for selv at arbejde om aftenen
67 % vil gerne have mulighed for at arbejde om aftenen.
33 % behøver ikke prøve teknikker af
Spørgsmål 5

Forslag til emner vi skal tage op på træffet.
Her kom heldigvis en del emner, særligt et emne gik igen flere gange, nemlig monteringsarbejde
og så skal også nævnes lodde teknik og forslag om at kunne købe det viste /brugte materiale på
træffet.
Sidst havde medlemmerne mulighed for at skrive hvad de måtte have på hjertet til bestyrelsen,
her kommer et udpluk
- Dejligt med nyhedsbrev
- Hjemmesiden trænger til opdatering
- Lyt til medlemmerne
- Savner det sociale
Og der var også lidt roser – som vi i bestyrelsen bare sugede til os som sukkervand.
Hvis nogle af jer undres over procenterne – så skal de bemærkes at
- Procenterne er udregnet som procent af dem som har svaret på spørgsmålet
- ikke alle medlemmer svarede på alle spørgsmål – spørgsmål 3 blev kun besvaret i 70 % af
besvarelserne – mens de øvrige blev besvaret af 83 – 90 % af besvarelserne.
- det var muligt at krydse flere svar af på samme spørgsmål (derfor kan summen overstige
100 % på et spørgsmål)
Ud fra disse besvarelser konkluderede vi i bestyrelsen, at der var stemning for at flytte træffet
tilbage til Ravstedhus. Flertallet peger på prioritering af det sociale og muligheden for at arbejde
om aftenen fremfor at træffet holdes centralt.
Da vi selvfølgelig også er opmærksomme på de transportproblemer det kan give nogle, at flytte
tilbage til Ravstedhus – vil vi forsøge os med en eller anden ’samkørselsordningstilmelding’
blandt vore medlemmer – hvis vi kan finde ud af det. (flot langt ord – jeg opfandt der – ikk ).
Vi konkluderer, at flertallet gerne vil have træffet over to dage, men at det måske ikke behøver
være to hele dage – det vigtige er muligheden for socialt samvær og aftenarbejde.
Vi konkluderer at medlemmerne vægter indholdet af demo’erne mere end hvem der giver
demo’en.
Vi arbejder videre med træffet og vil gerne sige tak til medlemmerne for at have givet os en
masse nyttig input til det videre arbejde.

