Del 3 mini deltagereundersøgelse

spørgsmål
svar

1) dårlig 2) middel 3) godt

Hvad var dit samlede indtryk af dagen?
Fysiske forhold (stedet, lokalet og beliggenhed)?

resultat
(gennemsnit)
2,71
2,57
2,39

Forplejning?
Var det godt at eftermiddagen var delt i stævnedag
/ klubmøde?

2,36

Giv gerne et godt råd til næste klubmøde: (ris, ros eller noget tredje)
(bemærkninger og kommentar er indsat i tilfældig orden)

Fortsæt den positive linie. Mere kød på eftermiddagstemaerne
Meget god mødeledelse!
Dejligt at bestyrelsen deltog, at de var positive, og at vi kunne mærke deres motivation og iver. Mie/Leif
spredte positiv ånd ud i lokalet. Jeg gik derfra med en følelse af, at nu er DI på rette vej.
Klubberne har higet efter orientering i flere år og det kunne mærkes på talelysten, Der er så mange emner vi
trænger til at få drøftet og vi kunne næsten bruge en hel weekend! Hermed et forslag. Vi kunne leje en lejr,
som i de gode gamle dage (hvad det så end var).
Dermed var der mere tid til at gå i dybden i emner.
Stævneeftermiddagen var en meget godt tiltag. Desværre var oplægsholderne ualmindelig dårlig forberedte
og vi fik intet brugbart ud af det. Måske skal deres rolle og indhold defineres mere.
Med de tekniske hjælpemidler ethvert kursussted råder over i dag ( måske var det DIs egne ? ) - skal
billeder vises i en ordentlig størrelse og så højt at alle kan se det fulde billede. Dette gælder også
introduktions- og pause billeder. Lidt ekstra arbejde i forberedelsen ( mht størrelse) havde givet indtryk af
prof arbejde ,-) som relateres til arrangørerne .Her i Vissenbjerg var væggen kæmpe stor og det var alene et
spørgsmål om kendskab til basispræsentationsregler og forberedelse at flytte projektoren evt zoome
billedet.
Selv om vi tror vi alle har høje og klare stemmer, bør der altid bruges et lydanlæg. Vi samles sjældent - der er
ikke råd til at info går tabt under mødet selv om der kommer referat . Tilråb om at tale højere er
forstyrrende selv for garvede aktører og der bør ikke være behov for sådanne tilråb. Spektret er bredt: Du Leif
klarer dig uden forstærker m.m. Hvis Rosa ikke kan få en rulletekst ;-) bør hun i det mindste hjælpes med en
mikrofon og en højtaler.
Endelig synes mange mødearrangører, at det virker voldsomt at bruge mikrofoner til spørgsmål osv fra salen.
DI skal leve videre på en holdånd - at vi hjælpes ad, så bed om assistance fra de fremmødte, Formænd og
medlemmer kan på skift tage en tørn med en mikrofon i salen - det giver liv og bonus under og efter mødet, at
det er "egne" folk som desuden får ekstra styr på nye ansigter og ikke en hyret ung person person fra evt
kongrescenter , som blot er anonym. Optimering af billede og lyd giver de sidste point i oplevelsen ved et
møde.
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Tonen i sessionen med sportskomiteen bragte mindelser frem om det anstrengende klubmøde i efteråret og
sportskomiteens medlemmer bør tage dette ad notam, hvis flere end jeg sidder tilbage med et dårligt indtryk.
Jeg vil foreslå, at der fremover laves navneskilte m. fulde navn og klub, og som folk selv kan tage, når de
ankommer. Det letter kommunikationen mellem de fremmødte og man er sparet for åbningssnak om hvem
og hvor men kan med lidt kendskab til lokalklublisten allerede fornemme om man står over for et medlem fra
en stor ell, lille klub, hvor i landet , m. flest interesserede i gangarter ell. naturridning osv. Print af
deltagerskilte klares nemt og billigt i ethvert officeprogram. Også komite- og bestyrelsesmedlemmer bør have
skilt med navn osv. Endelig vil tiloversblevne navneskilte give info om udeblevne.
Mødet havde måske lidt for lidt fokus på foreningernes behov og problemstillinger i forhold til DI, Virkede
som om fokus var de fremmødte personers relation til DI der var i fokus.
Måske behov for en klarere definition af klubkommiteens rolle? Derfor afgjort også behov for mindst 1
formandsmøde per år – i god tid inden DI GF.
Dejligt med en positiv ånd og at der tænkes fremad.
Det vil være godt hvis skærmen/lærredet kommer højere op. Det kneb med at alle kunne se
dårlig akustik i det store lokale, langt at køre til men nok centralt for hele landet
vigtigt at vide hvem siger noget og alle kan høre - tale mod tilhører - godt med temaer og gerne i grupper
Sørge for mikrofoner, så alle kan høre
ingen
kedelige sandwich, men ok kaffe/kage og vand på bordene
WS: man går dog "glip" af den del man ikke deltager i, men workshop var ok at man kunne vælge mellem flere
forskellige
Det samlede indtryk var rart at være i. Og den rette formulering af spørgsmål 4) er
ikke stævnedag/klubmøde, men rettere stævneinfo/ workshop om medlemsstruktur.
Deltog selv i den sidste, som nok er den rigtig varme kartoffel for både klubberne og
DI. Mit indtryk af dagen er meget positiv, da jeg som klubrepræsentant oplevede en
ny DI-bestyrelse i harmoni, lyttende og bevidst om opgaven. Det var befordrende for,
at der kom mange, velstyrede debatindlæg/ indspark. Vi havde alle lyst til at give.
Set fra klubsiden/ græsrodsrepræsentanterne var workshop-ideen perfekt. Det er ikke
altid de, der har mest taletid i plenum, der har de vises sten. Det kom klart til udtryk i
min gruppe. Men igen et godt forberedt oplæg giver luft til udfoldelse af divergerende
og perspektiverende meninger. Konklusionerne bliver spændende at læse i referatet.
Et helt andet perspektiv for klubmødet/ -møderne er nok så vigtigt. Rigtig mange
klubber arbejder/ er ved at danne grundlag for samarbejde om ture og tiltag. En del
klubber oplever vigende medlemstal. Og begrebet turturister er en realitet.
Tilbage blik: Dejligt, at leisure riding endelig er ved at kvalificere sig som anerkendt
sports- og avlsmål! Tilbage igen.
Allerede sidste år på det regionale klubmøde i mit område
var der mange ønsker og hensigtstilkendegivelser om at invitere hinanden og samarbejde
kalendere. Der skete så ikke ret meget på den front (initiativtager/ hvordan?),
men tendensen bliver mere og mere aktuel og realiseret. Derfor er klubmøderne et
vigtigt forum for at udveksle ideer og ”hvor er vi nu i vores udvikling” på en anden
og mere realistisk og hensigtsmæssig måde end de sociale medier nogensinde kan
komme til at leve op til. På facebook mv er der også mange meget talende. Men også
rigtig mange meningsdannende lyttere. Konklusionerne på workshoppene – og dagen

Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet

som helhed – glæder jeg mig til at læse i referatet.
Min konklusion: Et godt møde med perspektiver!
Og i Mies indlæg: Hvorfor?/Hvorfor ikke? Vis tænkning, der også er arbejdsredskab i vores klub
Ikke et desedret svar, men vi fik en positiv tilbagemelding samme dag som klubmøde
Super godt - god og positiv stemning - dejligt at opleve DI med gåpåmod og stor motivation til samarbejde.
Skønt:0)
Næste gang vil det være rigtig dejligt, hvis borde/stole stilles så man ikke skal dreje sig for at se op på tavlen.
Den centrale placering i midten af landet, er jo altid dejlig, når man kommer fra Fyn.
Vi var to fra Skeifa Svendborg der deltog i klubsnakken og det var rigtig givtigt. Den tredie af os var med på
stævnedag og hun var lidt skuffet over indholdet, hvor hun ikke synes hun fik noget med hjem. Hun havde
regnet med at emnerne var mere relateret til de nye stævneregler. Til gengæld fik sporten hendes
hjemmelavede manual til Ice-test, så nogen fik da noget med hjem:0)))
God positiv dag, men et højtaleranlæg ville hjælpe.
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