
Antal udsendte evalueringsskemaer

Antal modtagne evalueringer

Det betød årsmødets programpunkter for mig:

Sammenkomsten onsdag aften 7% 12 30% 51 11% 19 11% 19

De faglige oplæg torsdag 27% 47 50% 86 7% 12 4% 7

Partigruppemødet / temamødet for gruppe B 12% 21 31% 53 10% 17 10% 17

Generalforsamlingen 9% 16 42% 71 16% 28 9% 15

Kulturudflugterne torsdag 8% 13 30% 51 15% 26 9% 15

Festen torsdag aften 16% 28 61% 105 11% 18 8% 13

De faglige oplæg fredag 42% 72 43% 74 2% 3 2% 3

Udstillingerne 29% 49 51% 87 13% 23 4% 7

Networking 60% 103 33% 56 4% 6 1% 2

Total 23% 361 41% 634 10% 152 6% 98

Hvilket programpunkt deltog du i torsdag eftermiddag? Procent Antal

Kulturudflugten til Sæby Kirke 5% 8

Kulturudflugten til Bangsbo Fort 2% 4

Kulturudflugten til værftet 13% 22

Kulturudflugten til Kappelborg 13% 22

Sessionen "E-books: Deliverance or dependency" 18% 30

Jeg gik rundt og så udstillingerne 21% 36

Intet af ovenstående 29% 49

Total 100% 171

2. Årets højdepunkter

Fortæl om dine tre bedste oplevelser fra årsmødet i Frederikshavn

Meget vigtigt Vigtigt

Vurdering

Evaluering af DB Årsmøde 2012 i Frederikshavn

388

180

Hverken eller Mindre vigtigt
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Networking

Johannes Andersen fra Ålborg Universitet

Gode oplæg om fredagen. 

drøftelse af DDB

De faglige oplæg fredag

* Seancen om DDB

Drøftelse af DDB

netværk 

at få mulighed for at netværke med kolleger og leverandører

Debatten om DDB, oplægesholderen fra DI, networking

krause kjær

Generalforsamlingen

Det inspirerede møde med fagfolk og politikere

At gå rundt i udstillingsområdet og få mange indtryk af hvad der er hot lige nu, og 

hvad der er på vej. 

dialogen om DDB

Prisoverrækkelserne

Medborgerskabspunktet og debatten mellem KL, ministeriet og udspørgerne Steen 

og Lars

Indlæg fredag formiddag og partigruppemødet. God musik.

Synes , det er svært at finde tre faglige højdepunkter - synes, det faglige indhold var 

lidt tyndt denne gang.

1. Samvær, diskussion og netværk med kolleger/samarbejdspartnere samt

med egne og andres politikere/embedsmænd

Foredrag med Johannes Andersen

Niels Krause kjær

Bibliotekets roller i demokratiet

Niels Krause Kjær

Krause Kjær

Johannes Andersen

Johannes Andersen

Festen, Jens Andersen, netværk

Festen

Anledningen til at møde tidligere kolleger og debat og oplæg fredag formddag

De bedste oplevelser var ...

Niels Krause Kjær



Kraus-Kjær og politikeren torsdag formiddag

Demokratiekspertens oplæg var det bedste oplæg på årsmødet - som vi burde bide 

mærke i og arbejde videre på baggrund af: Jeg bestilte straks hans nyeste bog på 

bibliotek.dk

onsdag aften og torsdag aften samt de tidspunkter hvor udtillingen blev besøgt

Netværk, festmiddagen, Niels Krause

1: besøget på kappelborg, som jeg havde set rigtig meget frem til. 

2: oplægget om Danamrks digitsle bibliotek

3: Lars liebst - som var et flot sprogligt såvel som indholdsmæssigt indspark

Kulturudflugten var en dejlig positiv oplevelse - meget overraskende...

Det Digitale Danmark

Uformel snak med kulturudvalgsformanden torsdag aften

De to første foredragsholdere og Danskernes digitale bibliotek

samvær og snak med lokale politikere. Bortset fra Lars Liebst var der tale om gode 

og relevante oplæg

At møde så mange positive og engagerede mennesker med interesse for 

biblioteksvæsenet.

Niels Krause-Kjær, turen frem og tilbage til Kappelborg, Johannes Andersen

De gode oplæg

Networking, mulighed for afklaring, småmøder m.v. samt det sociale element.

Fredagens program plus networking

Krause Kjær, Johannes Larsen

god dialog med Kulturudvalgsformand

Netværk med kollegaer

De faglige indlæg fra Johannes Andersen (?), oplægsholderen fra Ældre Sagen

Oplæg om demokrati

Johannes Andersens oplæg om torsdagen, oplægget om Det Digitale Danmark og 

oplægget om DDB om fredagen + Niels Krause-Kjærs oplæg

Kulturudflugten til Kappelborg

Johannes Andersens oplæg om Bibliotekets roller i demokratier.

Alt det udenfor programmet - networking, nyheder og gensyn.

Drøftelserne i medlemsgruppen om DBs fremtid og oplæg og debat fredag. (NB: pga. 

sygdom deltag jeg ikke i torsdagens program) 

Networking

Niels Krause Kjær

1. Debatten om DDB



Talt med en masse kunder

Oplæg med Niels Krause

Netværk

Hvad kulturministeren burde fortælle os...

networking

Onsdag aften

Johannes Andersen og KrauseKjær

Oplægget af Johannes Andersen

Oplæg ved Johannes Andersen

Jeg kan ikke trække nogen bedste oplevelser frem, men syntes generelt det var et af 

de bedste årsmøder jeg har været til med hensyn til oplægsholderne.

Foredraget: Johannes Andersen Demokrati

at opleve deltagerne engagement

Velkomsten fra Frederikshavns borgmester - billedfortællingen

Jeg har svært ved at fremhæve det ene for det andet. Jeg syntes det var et utrolig flot 

og interessant, velforberedt årsmøde.

Besøget på værftet. Oplægget  og debatterne fredag

Johannes Andersen

Johannes Andersen

Johannes Andersen, Niels Krause-Kjær og Arena Nords fysiske rammer fungerede 

perfekt hele vejen

Oplæg torsdag erftermiddag e-bog....

Jeg deltog som udstiller og havde en rigtig fin torsdag. Fredag bar lidt præg af en 

festlig torsdag aften... ;-) & der var faktisk kun en enkelt pause om formiddagen, hvor 

udstillerne kunne besøges. 

Det store deltager antal, vidner om at årsmødet tages meget seriøst og er stedet hvor 

både networking og nye ideer/tanker skal hente

1. DDB-diskussionen fredag morgen. 2. Johannes Andersen. 3. Værftet.

- at se alle de biblioteksfolk i "min" by :-) at snakke med "biblioteksfolk" onsdag aften 

Niels Krause Kjærs oplæg!

Partigruppemødet, Sæby kirke og Johannes Andersens oplæg

mødet med netværket

Præsentation af DDB fredag formiddag

Diverse oplæg fredag formiddag...

Sæby Kirke

Oplæg om E-bøger



Networking

Punktet om DDB

foredragsholderen torsdag formiddag, nogle samtaler jeg havde torsdag aften,samt 

at formanden gav mig ret i mine synspunkter/var enig og fremlagde disse i plenum

Fredag formiddag var oplæggene fantastiske.

Oplæg og debat fredag formiddag

Punktet om DDB (fredag)

Uformelle kontakter med kollegaer og politikere; at høre, hvad de fortæller om, hvad 

der er vigtigt for dem lige nu

Gode rammer - også for udstillingerne!

Demokratiforskeren

Samtaler med forskellige nøglepersoner.

Niels Krause Kjærs oplæg

Den faglige snak med de andre mødedeltager

Netværksdannelse

At tale med biblioteksfolk fra hele landet.

Uh ha - det er jo svært - men jeg var da rigtig glad for at kunne diskutere det 

fremtidige arbejde for DB :-) 

Kappelborg

Festen torsdag aften .... undskyld! Men den gav gode muligheder for at tale med 

nogle andre .. og så var det en formidabel servering!

Niels Krause Kjær

faglig oplag

Samværet med egne politikere i længere tid

Niels Krause K. - det var det eneste kulturpolitiske oplæg med gang i

De faglig oplæg torsdag

Det var var at møde kollegaer fra andre biblioteker -

Niels Krause Kjærs indlæg

Oplæg og debat om Danskernes Digitale Bibliotek.

Networking

Udstillerne - åbne biblioteker - fin information omkring tidsskrifthåndtering

At se udstillingerne 

udstillinger, middagen og prisoverrækkelsen

at møde så mange spændende mennesker, networking

Mange, der var interesserede i vores services

God networking med kunder og kolleger
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Jeg vælger kulturudflugterne fra fordi jeg ikke kan rumme flere indtryk på det 

tidspunkt.

onsdag var tam - programmet blev ikke udfyldt, og det var svært at spise i forlokalet, 

hvilket betød, at vi var mange, der gik tidligt hjem, fordi der ikke var et ordentligt sted 

at være

Træls at vi ikke mødte egypteren.

Der var lige en informationsbrist omkring buskørsel til værftet, men ikke fra værftet til 

arena nord bagefter, hvor flere af os havde stillet bilen - godt der kun var 20 minuters 

gang. 

hvis ddb dialogen havde været i forlængelse af dialog om beretningen

Alt fungerede fint

Gerne lidt mere udfordrende/provokerende oplæg.

Programmet var tættere, d er for meget spildtid

Det ikke var over 3 dage

Deltagelse af minister/toppolitiker

Intet 

Det havde været bedre, hvis �…

Hvis DBs formand og andre spidser havde snakket lidt mere med årsdeltagerne. 

Der ikke var så meget spildtid - en 12/12 konference er meget bedre

Jeg kunne godt tænke mig, at generalforsamlingen kunne have en anden form, hvor 

vi i højere grad kunne diskutere reeltvære i dialog. Det er en meget tung form.

Jeg synes, at niveauet for fredagens tema var alt, alt for lavt. Min oplevelse var, det 

her er noget, vi talte om for 10 år siden  - der var ikke så meget nyt, og det var 

problematisk i forhold til vores politikere, der var med.

Maden s kvalitet var ikke i orden.

Alt var godt. Jeg fik rigtig gode inputs.

Jens Andersens tale til Hans-Edward ;-)
1. Johannes Andersens oplæg

2. Generalforsamling

3. Festen

Var der noget på årsmødet som gerne måtte have været anderledes/bedre, så 

beskriv det kort herunder:



Afkortning af hele årsmødet til fx at starte torsdag kl. 11 og slutte fredag kl. 13 Drop 

Forplejningen i Arena Nord var under normal standard

Især temaet om DDB ikke havde været så internt, langt og teknisk.

Torsdagens program kunne være fagligt mere interessant.

Arrangementet onsdag aften er ikke vigtigt og man kan have to prisoverrækkelser om 

otrsdagen

Partigruppemødet havde haft mere tid
Ja, begræns al snakken og debatten, og giv os i stedet fagligt input. Det er 

uinteressant at høre folk debattere på en scene.

Mere om samarbejde mellem bibliotek og borgerservice

Onsdag aften fin og værdig, lidt kort

De gode oplæg om fredagen skulle måske have været mindre indforståede - mine 

politikere "stod lidt af".

der havde været mere tid til at se nærmere på udstillingerne

årsmødet havde været placeret mere centralt i landet. Frederikshavn er s'gu' lang 

væk

Hele festkonceptet har en skævhed i forhold til målgruppen: Vi vil gerne kunne tale 

med hinanden efter middagen, og det kan ikke lade sig gøre nmed et rockorkester, 

der umuliggør enhver samtale i hele hallen. Det er simpelthen for kraftigt og burde 

nok erstattes af en mindre larmende danseorkester. Hvor stor er danselysten egentlig 

mål i andel af middagsgæsterne ?

Mødetid fredag skal være senere

... der ikke var så lange pauser torsdag - en dag med alt for meget spildtid. Og hvis 

de gode faglige indlæg fredag var lagt om torsdagen, hvor folk var mere friske og 

hvor mange ikke var rejst hjem. Og hvis der var afsat dobbelt så lang tid til 

partigruppemøderne.

jeg synes at i skal spare på papir og arbejdskraft ved at bringe sangene på 

storskærmen - det virker noget gammeldags at stå der med papir i forskellige farver. 

Iøvrigt skal i overveje om det er nødvendigt med så meget papir  i 

konferencemappen - det virker overflødigt 

kulturudflugterne havde været til fagligt relevante steder og temaet om danskernes 

digitale bibliotek havde været italesat igennem hele årsmødet

generalforsamlingen tager for meget af dag 1. 

Hvad er kultur og hvordan udvikler kulturen Danmark.

det var OK



Minopfordring er stram op og lad os starte kl 11:30 med frokost i udstillingerne, slut 

programmet til middag dag 2 og lad udflugterne være et tilvalg efterfølgende.

Forkerte afgangstider til kulturudflugt til Skagen, ikke optimalt møde om E-books da 

der ikke var mikrofoner til talerne - og det var ikke annonceret hvor mødet blev 

afholdt

workshoppen om E-bøger havde satrtet lige efter det fælles program sluttede. 1 times 

"ventetid" var for lang

Debatmiljøet er ikke optimalt - for få (bibliotekschefer) siger noget

Jeg tror mange godt kunne undværre dansen torsdag aften. Meget fint med 

underholdning (Marie Koppel var fremragende), men det er umuligt at tale sammen 

med høj musik. Vil selvfølgelig gerne have den gode mad, men vil også gerne 

snakke med gode kolleger og nye bekendtskaber

alt virker velovervejet og ok

Generalforsamlingen lå først eller sidst i programmet

der havde været færre pauser og flere faglige indlæg torsdag og således været mere 

tid til de indlæg, som blev afholdt fredag formiddag - lidt tyndt program torsdag..

Generalforsamlingen og partigruppemøderne tager for meget tid uden reelt indhold. 

Kun en overnatning

Musikken til dans ved festaften var meget ringe, det kan kun gøres bedre 

Lars Liebst var helt fejlplaceret og så guddkommelig kedelig

Det ville i mine øjne være helt perfekt hvis beboelse og arrangementer kunne være 

på samme adresse: Programmet er intenst at selv 20/30 minutter til transport hist og 

her, synes som spild af tid...

Selve udstillingsplanen og oplysningerne om standene var ikke tilstrækkeligt 

informative. Vi ville eks. ikke have placeret os selv, hvios vi havde haft en rigtig 

standplan.

Annonceringen af busture og e-bogs arrangementet var for dårligt. Der var forvirring 

om hvornår busserne afgik og ingen besked om hvor e-bogs arrangemnetet foregik, 

ligesom der manglede mikrofoner i lokalet. 

Liebst havde holdt sig til sit emne og undladt at benytte et 10-årigt gammelt opkog af 

indforstået selvprovmovering

generelt er mødet for langt tre dage er mange i en travl hverdag

konceptet for kulturudfligterne burde måske nok gentænkes ! -Der er meget "pjæk"

Kulturaften onsdag måske ikke var helt så "tynd"



Gerne flere oplæg

Der havde været storskærme i udstillingsområdet med lyd på, så man kunne følge de 

Der var en næsten for teknisk tilgang til flere af emnerne, men det er måske fordi jeg 

er politiker og ikke inde i substansen på helt samme niveau som ansatte, der 

arbejder dagligt med det.

For lang debat fredag om digitalisering

Bordene skal nok aktiveres mere fremover
Nu var jeg med som lokal "guide" på kulturturen til Sæby Kirke. Der deltog ikke ret 

mange, trods det at folk havde skrevet sig på til en kulturtur

Årsmødet rummer næsten ingen mulighed for officiel diskussion. Paneldebatter foran 

400 mennesker vil aldrig virke. Der kommer 3-5 sporatiske spørgsmål, som salen så 

kan høre lidt på men man kommer aldrig i dybden eller få en reel diskussion. 

Opdelinger med workshops ville bidrage en del

Omgivelserne (Arenaen) var lidt kedelige

Lidt mere fagligt indhold. Færre afbud, men det er ingen jo herre over.

At udstiller var en work shop

Skarpere overordnet tema

Programmet er for tyndt om torsdagen

ministeren var kommet

Koncentrer generalforsamlingen og skær ned på udflugterne

Der må godt være mere tid til udstillerne

Maden var mere varieret og forsyningen af kaffe/the/frugt bedre

Mere central placering. Ærgerligt, at flere af oplæggene blev ændret.

Tre dage er lang tid - kunne man arbejde med en anden form? Måske nytænke hele 

konceptet?

Meget spredt udstillerområde - og vi havde kun omkring 10% af de besøg på standen 

vi plejer at have. Slet ikke tilfredsstillende.

Der var plads til alle på kulturturene - 

Lyden på første band onsdag aften var ikke god

Det var rigtig fint

Der var mere debat om fremtidens bibliotek

Fra en udstilleres synspunkt, ville det være ønskeligt med længere seancer, hvor det 

var muligt for deltagerne at besøge standene. Vi oplevede flere gange at vi ikke 

havde mulighed for at betjene de interesserede biblioteker, pga. den pressede tid.

Bedre hvis eventstedet og hotel er samme sted.

Oplægget om DI var ikke umiddelbart så relevant... 
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Velorganiseret, både fra sekretariatet (tak for det) og konferencestedet

Jeg synes det faglige niveau på hele årsmødet var alt for lavt, og alarmerende for 

bibliotekets frmtidige udfordringer

Stram op på proceduren omkrng tlmelding til udflugterne. Flere af os ønskede at 

komme til Skagen men fik at vide, at der var fyldt op og mere end 50 i kø. Da bussen 

kørte var der 12 tomme pladser! 

Konferencelokalet var godt indrettet og velfungerende
Frederikshavn er et rigtig godt sted at afholde årsmødet . Jeg håber ikke at det bliver 

sidste gang at Frederikshavn byder sig til ...

Andre kommentarer?

Deltg i repræsentantskabsmøde + GF, ikke selve årsmødet (denne gang)

Større chance for at komme på den ekskursion man ønsker som 1. prioritet.

Tilmeldingsskemaet var meget dårligt lavet i år.

Jeg forstår ikke, hvorfor man promoverer en kommerciel litteraturpris som 

Berlingskes. Men bortset fra det, var det dejligt at høre prismodtageren, fordi han er 

så ligefrem og nede på jorden. I modsætning til den skabagtige Jens Andersen!

mødet havde et 12-12 møde fra torsdag til fredag

Opholdsrummet ondag aften kunne have været bedre.

Mødet var blevet afholdt et sted der var mere lys. Salen/hallen var meget mørk og 

'tom', hvilket gav mødet en 'bedaget' karakter, som det ikke fortjente.

jeg kunne have fået fredagen med. Var desværre forhindret.

Årsmødet kun var torsdag-fredag

Jeg ville ønske mig lidt bedre tid til at se lidt mere af Skagen

Indholdet af torsdagen var ikke så relevant for mig

Årsmødet blev afholdt et centralt sted

at den inviterede personlighed til åbningstalen møder op

-jeg havde vundet i-paden :)

Det er ikke optimalt at lægge de bibliotekspolitisk tunge emner dagen efter en lang 

festmiddagaften.

Der ikke var så meget tomgang - lidt mere tempo



Ganske fint årsmøde.

Kunne ønske at det var muligt at tilmelde sig årsmøde delvist til reduceret pris

Byen var perfekt til at huse en sådan konference. Hotellerne lå tæt ved hinanden så 

3 dage er for lang tid, der går for meget arbejdstid og det er  for dyrt med to 

overnatninger

Det er for dårligt, at Kulturministeren ikke stiller op til denne sektors årsmøde ! Det 

bør kommunikeres klart og direkte til ham og hans topembedsmænd.
Arena Nord var en fin ramme og DB sørger godt for logistikken og trivslen for os alle 

sammen!
Man skulle måske prøve at gøre mere ud af debatten, så flere blev inddraget. Det 

kunne ske ved at lave gruppedrøftelser i mindre grupper på tværs af partier og fag.

Flot årsmøde. God tilrettelæggelse og flot gennemførelse ned i mindste detalje.

Jeg synes altid at årsmøderne er meget velorganiserede både fra DB men også at 

værtskommunen gør et stort arbejde.

generelt et godt og veltirettelagt årsmøde!

Programmet er for tyndt og har for lange pauser. For meget vægt på hygge og fest 

fremfor faglighed. 

alt ok!

koncentrer på kortere tid - jeg er bibliotekschef og jeg kan ikke overtale politikere til at 

bruge 2½ dag på et årsmøde

Generelt godt tilfreds med arrangementet

Jeg Undrer mig over at der i jeres årsberetning kun stå de kommuner der har meldt 

sig ud af foreningen, det ville da virke lidt positivt hvis også de kommuner der havde 

meldt sig ind blev nævnt! 

Et interessant arrangement med deltagere, der er ildsjæle. 

Jeg har kun været med til et årsmøde før, og jeg synes generelt dette var meget 

bedre - onsdag aften var ligesom mere samlet og hyggelig. Oplæggene torsdag og 

fredag var interessante og relevante - meget stof til eftertanke. Ligeledes 

standene/udstillingen gav meget information og værdi. Der var også fin forplejning, og 

på god nordjysk vis var der nok af mad :-) For mig var networking som sagt i 

hæjsædet, og det gik over al forventing. 



Der var lige en masse før.

Frederikshavn er ikke særlig centralt for størstedelen af befolkningen :-)

Synes ikke DB's egne medarbejdere var særlig synlige 

Godt årsmøde med afvekslende program.

På nær udmærket networking er vores deltagelse på årsmødet stort set spild af tid - 

på grund af standplacering.

God service fra medarbejdere i Frederikshavn i forbindelse med opstilling af 

udstillinger onsdag.

medarbejderne fra DB er bare gode

Svært at nå besøg hos alle udstillerne, når man også skal have kaffe, netværke m.v.  

!!  

Vigtigt tema generelt - 

nej - tak for et godt årsmøde

Arrangememtet som helhed var godt.

Det sker rigtig meget i øjeblikket p.g.a. ny teknologi, godt at blive opdateret.

God og positiv stemning

Tak for en fantastisk god service med busafhentninger m.m.

Alt i alt nogle gode dage.

Ønskeligt med flere politikere, det skal være meget klart, hvad de får

Fint arrangement - dog meget langt væk transportmæssigt...

Arena Nord var meget velfungerende til årsmødet. God musik til festaften. OK men 

lidt kedeligt at Mechel ikke var til stede.

Det var nogle gode faciliteter, for os som udstillere, og vores oplevelse var at der var 

styr på både standene og catering

Hvordan er fordelingen af deltagere 1/3 leverandører/politikere/bibliotekarer? - Jeg 

synes vi burde fremstå med en stærkere biblioteksprofil: Bibliotekshistorisk selskab 

kunne måske have en stand og lign. - Jeg tror at vi gør os selv en bjørnetjeneste ved 

at fortynde arvesølvet til noget der kan løbe ud mellem fingrene på os. Hvor gode 

borgerne end bliver til googlesøgning, så er der nogle hårde kompetencer som burde 

kendetegne biblioteksfaget - og hvis ikke vi satser på dem, får politikerne svært ved 

at kende forskel på os og andre humanister.. Det er biblioteks-foreningens opgave at 

tale bibliotekernes sag - at være med under fremtidens transformation af faget - uden 

at tabe troen på sagen!!! - Der findes så mange markante bibliotekarprofiler som i 

den grad ville kunne hjælpe med at fastholde en klart defineret biblioteksprofil!!

Dejlig forplejning, søde hjælpsomme værter og gode arrangementer



Jeg deltog på årsmødet (primært) som: Procent Antal

Politiker 17% 29

Bibliotekschef 29% 50

Biblioteksansat 24% 42

Bibliotekarstuderende 0% 0

Udstiller 11% 19

Det var et rigtig godt årsmøde med glade arrangørere og glade, vidende deltagere. 

Gode udstillere og fantastisk mad.dejligt hotel.  Herlig veloplagt formand.dejlig 

festaften.Der var ikke noget at sætte en finger på!

Musikken torsdag efter middag var rigelig høj, så det blev meget svært at samtale 

ved bordene. Med en god lydmand kan det gøres bedre :-)

Jeg håber, at jeg må komme igen. Jeg er jo politisk valgt :)

Meget fin tilrettelæggelse, godt program og festaften. Ros, ros, ros....

Maden i messeområdet var rigtig god og personalet arbejdede professionelt og 

effektivt
For at kunne imødekomme de, som ønsker en kortere konference - så kunne man 

slette udflugterne - og så måske korte arrangementet af - og måske skulle man bruge 

onsdag/torsdag - og så tage hjem ud på eftermiddagen torsdagen. 

Da vi bestilte vores stand på udstillingen, valgte vi standen ud fra kortet. Der var en 

dør med indgang/udgang til salen tæt på den stand, vi valgte. 

Men den blev faktisk ikke benyttet om torsdagen, fordi salen blev opdelt i to dele, og 

den indgang, der var nærmest vores stand, var indgangen til den halvdel, der blev 

benyttet til festen. Så der kom ikke så meget trafik forbi vores stand, som vi havde 

forventet. 

Farvelsandwichen var under al kritik

Det afvikles meget professionelt. Der kunne godt være mere tid til 

udstillingsbesigtigelse og networking

alt gik efter plan, vi fik regelig informationer. hjerteligt tilykke 

Flot årsmøde. Også godt klaret af Frederikshavn. 

OK årsmøde

Superfint og veltilrettelagt årsmøde

Fint arrangement, god stemning, men det er udenfor salen det spændende arbejde 

forgår. 



Repræsentant fra samarbejdsorganisation 5% 8

Repræsentant fra ministerium 2% 3

Oplægsholder 0% 0

Andet 12% 21

Total 100% 172

Hvor mange gange har du deltaget på DBs årsmøde? Procent Antal

Dette var første gang 19% 32

2 gange 13% 22

3 gange eller flere 69% 118

Total 100% 172

Side 7 



7% 12 34% 58 100% 171

0% 0 11% 19 100% 171

4% 6 33% 57 100% 171

5% 9 19% 32 100% 171

5% 9 33% 57 100% 171

1% 1 4% 6 100% 171

1% 1 11% 18 100% 171

2% 3 1% 2 100% 171

0% 0 2% 4 100% 171

3% 41 16% 253 100% 171

Deltog ikke

Vurdering

TotalIkke vigtigt


