
Evaluering af ældrerådsvalget den 16. november 2021 

 

Der er behov for mere skiltning – ikke disse hjemmelavede løsninger, men rigtige 
skilte med pil. 

Stemmekasser – var igen et problem, den store kasse var tilstede med undtagelse af 
i Faxe, hvor den først blev etableret efter at de to små kasser var fyldte. 

De små kasser (dem der tages med ud til biler – var igen mange steder lidt en kamp  
om at få fat i. 

Antallet af stemmebokse bør forøges – på de 5 mindre stemmesteder bør der være 
mindst 2, på de 2 store mindst 3. 

Sofiendalsskolen var igen et smertensbarn, der var simpelthen for lidt plads til 
ældrerådsvalget, idet borgere kom til at stå i kø, hvor personer fra de to andre valg 
skulle forbi, for at komme ud. Et godt råd – flyt nu afstemningen over i hallen. Ved 
godt, det er en varm kartoffel, men alligevel værd seriøst at overveje. 

Det er et generelt problem, at der er for lidt plads, når der pludselig er mange 
vælgere –     

Vi oplevede desværre, at nogle af de ansatte, som skulle være valgsekretærer, ikke 
var orienteret om deres rolle, og heller ikke vidste noget omkring selve setuppet. 

Nu skal alt ikke være negativt, det var et stort plus, at vi havde scannere til rådighed, 
det var en rigtig god hjælp, måske lidt mere orientering omkring, hvad der skulle 
gøres, når vælgere kom uden valgkort. 

Stemmesedlerne var af god kvalitet, foldet fint, nemme at tælle op, ingen fejl i 
bunkerne. 

Kontakt til borgerservice fungerede fint. 

Der var visse steder lidt problemer med forplejningen, men det går vi ud fra, er 
påtalt af andre. 

I forbindelse med optællingen, er der behov for meget tydelig markering på 
stemmeurnerne hvor de kommer fra – både de store og de små. 

Et sidst lille hip – til borgmesteren – han kunne godt lige have hilst på, også hos de 
tilforordnede til ældrerådsvalget. 



 

 

   

 

  

 


