
Frivilligt Samråd – swot analyse til pkt. 18 Noter fra snak 

- Det blev nævnt flere gange at dagsorden er tung, nogle står af på indholdet, sproget bliver for 
”politisk”. Reflekter over hvordan vi skriver – hvem vi henvender os til.  

- Alles problematiker bliver hørt og lyttet til (den øverste røde) samtidig en svaghed at vi er meget 
forskellige og det derfor kan være svært at relatere til alle emner.  

- Det er lykkedes ok at arrangere indhold som rammer flest mulige (konferencen).  Svagheden kan 
være at det er svært at blive ved at finde emner som er relevante for alle/mange forskellige 
foreninger. (der er nogen der ikke kommer)(konferencen) 

- Givende at lytte og blive hørt. 
- Godt med områdets politiske formand og et par ekstra politikkere.  
- Lærer at kigge ud over egen næsetip _ det større billede. 
- Viden kan omsættes til noget ”hjemme” hvor vi hver især kommer fra 
- De frivillige får politisk indsigt og får samtidig et politisk aftryk fordi politikkerne tager tingene til sig 

og lære nyt.  
- Er vi repræsentative for foreningslivet/meningerne/synspunkterne i kommunen?  
- Dette samråd har været udfordret af corona og udskiftninger af medlemmer.  
- Tekst tung dagsorden (se øverste note). Mellemvej mellem politisk sprog og mere bredt forståeligt 

sprog. 
- Husk at skifte emner, indspark fra foreningslivet vil være godt (muligheder) 
- Faste mødeaktiviteter (svigtende fremmøde)(trusler)  
- Folder med lidt info til nyt samråd om hvad man stiller op til, hvad det vil sige at være med 

(mulighed) 
- Flere relationelle møder (mindre politisk – mere frit) (muligheder) 
- Skift af perspektiver (muligheder) 
- Forventningsafstemning (muligheder) 

 

Gensidig orientering:  

Camilla: valgkamp er intens og fylder meget. Frivillige der skal få tingene til at få op, er et stort arbejde.  

Aftenskolen oplever problemer med den ældre gruppe i forhold til online betalinger.  

 


