
  

Evaluering	  af	  FrivilligBørs	  2014	  –	  deltagerne	  
 
 
I alt 43 har svaret på evalueringen af FrivilligBørs 2014. Det er ikke alle der har svaret på alle spørgsmål 
(men næsten). 
 
Der er over 90 % tilfredshed på alle tilfredshedsspørgsmål.  
Der er masser af fine kommentarer, som der er vigtige at tage frem i forbindelse med næste års børs.  
 
 
Jeg kommer fra: N=42 % 
En forening 23 55 % 
En virksomhed 2 5 % 
En kommunal institution 14 33 % 
Privatperson 1 2 % 
Andet 2 5 % 
 
 
Hvordan vurderer du informationsniveauet 
vedrørende FrivilligBørs? 

N=42 % 

Særdeles tilfreds 12 29 % 
Tilfreds 28 67 % 
Hverken eller 1 2 % 
Utilfreds 0 0 
Særdeles utilfreds 0 0 
Ved ikke 1 2 % 
 
 
Hvordan vurderer du tilmeldingen til 
FrivilligBørs? 

N=42 % 

Særdeles tilfreds 13 31 % 
Tilfreds 28 67 % 
Hverken eller 0 0 
Utilfreds 0 0 
Særdeles utilfreds 0 0 
Ved ikke 1 2 % 
 
 
Hvordan vurderer du tilgænge-ligheden til/i 
RemisenBrande? 

N=41 % 

Særdeles tilfreds 35 81 % 
Tilfreds 8 19 % 
Hverken eller 0 0 
Utilfreds 0 0 
Særdeles utilfreds 0 0 
Ved ikke 0 0 
 
 
Synes du, at det er en god ide, at der er 
festmiddag efter FrivilligBørs? 

N=43 % 

Meget god ide 29 67 % 
God ide 9 21 % 
Hverken eller 5 12 % 
Mindre god ide 0 0 
Ikke god ide 0 0 
Ved ikke 0 0 



  

 
 
 
 
 
Hvad synes du om festmiddagen efter 
FrivilligBørs? 

N=40 % 

Meget godt 32 80 % 
Godt 6 15 % 
Hverken eller 1 3 % 
Mindre godt 0 0 
Ikke godt 0 0 
Deltog ikke i festmiddagen 1 3 % 
Ved ikke 0 0 
 
 
Har du ideer til, hvad festmiddagen kan indeholde af indslag, præmier osv.? 
 
Nej  
 
Der er jo præmie til enten de sjoveste klædte, ellers kan det måske være hyggelig, hvis en solist sang til 
klavermusikken  
 
Lidt aktuel musik underholdning, tænkte at I måske kunne have lavet aftale med Xfaktor pigen fra Brande. 
Jeg syntes det var fint i år. Dejligt det ikke bliver for sent, mange af os har været i gang hele dagen og så er 
det rart at det ikke bliver for sent. Måske der også skulle være en præmie til dem der fik flest kontrakter  
 
.... måske en follow op på tidl aftaler, hvad har de givet? var der særlige a ha oplevelser, relationer og kom 
der nye relationer / ideer ud af det?  
 
Ang. festmiddagen, så er det hyggeligt at sidde og snakke med nogen fra andre foreninger om løst og fast, 
uden at det er aftaler, der skal laves. Måske kunne der være nogle små 5-10 min. indslag fra forskellige 
foreninger, hvor man på underholdende måde, kunne fortælle lidt om hvem man er, hvad man laver osv. 
 
Et kort indslag om, hvordan det foregående år er gået med hensyn til indgåede aftaler og fremhæve enkelte 
ex. på, hvad der er kommet ud af det. Om der er særlige områder der er mere fokus på end andre.  
 
Synes at indslag er gode......godt gået  
 
Jeg synes det allerede er vældig fint Amerikansk lotteri til fordel for Frivillig center Ikast med sponsorerede 
gaver!  
 
Hyr en komiker, sæt ham ind i hvad Frivilligbørsen handler om på forhånd og lad ham overvære Børsen, før 
han går på. Der er et hav af talentfulde musikere på konservatoriet i Aarhus. Brug dem.  
 
Bedre lydforhold ellers er det lige meget,vi kunne ikke høre den ellers velstillede Bente Busk  
 
Syntes det var rigtig fint at vi skulle synge en sang sammen før og efter. Samsang er et af de fine metoder 
og produkter fra foreningsliv.  
 
præmie til de bedst udklædte 
 
 
 
 
 
 
 



  

Hvor mange aftaler indgik du? N=43 % 
0 aftaler 2  5 % 
1 aftale 1 2 % 
2 aftaler 3 7 % 
3 aftaler 5 12 % 
4 aftaler  8 19 % 
5 aftaler 4 9 % 
Mere end 5 aftaler  20 47 %  
Ved ikke 0 0 
 
 
I hvilken grad blev dine forventninger til 
FrivilligBørs indfriet? 

N=42 % 

I høj grad 28 65 % 
I nogen grad 11 26 % 
Hverken eller 2 5 % 
I ringe grad 1 2 % 
Slet ikke 0  0 
Ved ikke 1 2 % 
  
 
Overvejer du at deltage på FrivilligBørs næste 
år? 

N=43 % 

Ja 39 91 % 
Nej 3 7 % 
Ved ikke 1 2 % 
 
 
Er FrivilligBørsen et arrangement, som du vil 
opfordre andre til at deltage i? 

N=43 % 

Ja 42  98 % 
Nej  0 0 
Ved ikke 1 2 % 
 
 
I hvilken grad oplever du, at FrivilligBørsen er 
en god metode til at skabe lokalt samarbejde? 

N=43 % 

I høj grad 35 81 % 
I nogen grad 8 19 % 
Hverken eller 0 0 
I ringe grad 0 0 
Slet ikke 0 0 
Ved ikke 0 0 
 
Har du ris, ros eller ideer til frivilligbørsen, så kan du skrive dem her: 
 
Et super veltilrettelagt arrangement.  
 
I år kendte de fleste lidt om, hvordan det hele skulle gå til, så faktisk var vi færdige ½ time før, det sluttede. 
Derfor vil man godt kunne stryge den sidste ½ time af programmet.  
 
Jeg kunne ønske mig mulighed for at sidde lidt ned under Børsen, der var utroligt varmt derinde og derfor 
var det meget hårdt at stå op . 
 
 Nej  
 
Overvej at lave et "samlingssted" for folk der er afsted 1 person - og evt, også første gang deltagelse. Stedet 
summer af glæde og liv, når man ankommer - men hvis man kommer alene - og er der for første gang - så 
kan man faktisk godt føle sig "ved siden af"/alene. Det kunne blot være et fælles sted, man så går hen - altså 



  

med de andre der også er afsted selv. Det samme gælder middagen - her kunne man også samles. For ja - 
man taler da med folk under selve Børsen, men derfor sætter man sig ikke lige nødvendigvis med dem - 
under middagen.  
 
De aftaler, der blev indgået var i den lette afdeling. noget mere vedvarende eller bindende var der ikke 
interesse for  
 
jeg syntes det er et rigtig flot angement  
 
Ud over den ris jeg er kommet med er det kun ros. nej lyden i baglokalet var heller ikke god  
 
Som første gangs deltagere er konceptet en smule uoverskueligt - men man finder ud af det efterhånden, 
som man ser hvordan andre gør. 
 
En stor ros til afviklingen af arrangementet.  
 
fantastisk arrangement  
 
Der er stort potentiale i Frivilligbørsen. Især i dette område i landet, hvor man er så optaget af at gøre gode 
handler. Det er ærgerligt, at Børsen ikke er tilgængelig hver dag. Man kunne lave en platform på nettet for 
eksempel. De deltagende på Børsen kunne desuden have en stand hver især, så det er nemmere at finde 
dem, som man gerne vil tale med. Måske kunne man gøre brug af festlokale-rummet og lave et tagselvbord i 
stedet for bordopstilling.  
 
super flot koncept, afslappet og alligevel prof styring, flot før, under og efterarbejde.  
 
På sigt kunne man overveje, at det blev afholdt hver 2. år for måske at få flere med og ikke lave gentagne 
aftaler hvert år.  
 
Det var første gang vi var med - og jeg var ret forbeholden for, hvad vi kunne få ud af det, men det gav rigtig 
meget mening. Det fysiske møde gør det så meget lettere at lave en aftale og få ny inspiration og ideer til 
yderligere samarbejde. Jeg synes, det var meget positivt, at der var relevante kommunalt ansatte tilstede. 
Både til at skrive aftalerne (forenkler og lander aftalerne) og journalist m.fl. som jeg blev opmærksom på at vi 
jo også kan benytte. Jeg var ikke helt forberedt på hvordan vi skulle/kunne præsentere os, og det kunne 
måske have været rart at have en stand-plads. De fleste er jo mindst 2 fra samme forening, så 1 ku' stå på 
stand og 1 på "indkøb". Målet med en stand skal ikke være at fremhæve sig, men at man får en platform til at 
tydeliggøre hvem man er, for det ku' godt være lidt svært at finde dem man ledte efter, og med stande kunne 
man udnytte at vi udover at lave aftaler med dem vi på forhånd havde forberedt os på at lave aftaler med - 
også hurtigt kunne få øje på mere interessant samarbejde.  
 
Jeg synes det er en god ide at premiere det hold der gør bedst opmærksom på sig selv. det ville være rart 
hvis alle havde noget beklædning eller skilte der viste hvor de kom fra. jeg brugte nogen tid på at finde nogle 
af dem jeg gerne ville lave aftale d med, fordi de ikke var "synlige".  
 
Jeg troede det var byttehandel og dermed ingen penge. Én tilbød EDB undervisning, men mod betaling. 
Huse blev også tilbudt mod betaling.  
 
Jeg synes alle omkring Frivilligbørsen gør det rigtig godt Tusind tak for det Freddy Hjarsbæk...... Ikast 
skytteforening 
 
Hvordan blev du opmærksom på muligheden 
for at deltage i FrivilligBørs? 

N= (flere svar) % 

Via henvendelse fra medlemmer af projektgruppen 8 15 % 
Via Frivilligcenter Ikast-Brande 17 33 % 
Via avisartikler mm. 4 8 %  
Via skriftlig information (mail) 11 21 % 
Via mit netværk 10  19 % 
Andet 2 4 % 



  

 
 
Har du yderligere kommentarer, som du ønsker skal indgå i evalueringen af FrivilligBørs 2014? 
 
Det kunne være godt med et mere festligt indslag (musikalsk underholdning), når man ankommer. Evt. et 
gospelkor med masser af power.  
 
Nej  
 
Alt ok synes vi i foreningen  
TAK FOR ARBEJDET MED AT FORBEREDE DET :)  
 
gi hinanden et stort klap på skulderen og fortsæt det gode arbejde.  
 
Skriv til mig på todal@ikast-brande.dk. Jeg vil gerne sparre med jer, hvis I har lyst.  
 
Dejligt at opleve stemningen, kan ikke andet end blive inspireret :-)  
 
Nej, jeg syntes det er et rigtigt godt arrangement 


