
Evaluering af award 2014 – afholdt den 10. marts 2015

Uldum den 25.6.2015

Sammenskrivning af evaluering foretaget af Fritidsudvalget og personalet i Kultur 
og Fritid.

Gavepose: 
Fint resultat vi endte op med, håbede den havde givet lidt flere tilmeldinger til kurserne, 
men iværksætter istedet en opringningsrunde til ca. 40 foreninger og fortæller om 
kursusrækken. 

Konferencier: 
Frank Megabody var en anden type konferencier end tidligere, og vi satser på ham igen i 
2016. Dog skal programmet og konferencierrollen tilrettes lidt.

1. Mere scenetid (snak/mini-interview med vinderne) 
2. Mere fokus på de nominerede og vinderne både til og fra scenen.

Storskærme:
Fungerede rigtig godt det vil vi også have i 2016. Dog skal slideshowet også indehold slides 
med navne på de nominerede samt et slide med vinderen er…. 
Der kunne evt. køre en fotoserie på storskærm med oplysning om, hvilke projekter eller 
indkøb, der er støttet af udviklingspuljen. Der kunne også være billeder over grejbankens 
materialer.

Musik:
Musikken var igen i år super god, men vi tiltrak den lidt ældre målgruppe, hvis vi vil satse 
på den lidt yngre målgruppe, skal vi tænke anderledes i forhold til musik/underholdning. 
Stand up blev også vendt, men der er mere stemning for musik måske krydret med lidt 
snak f.eks. Hausgaard o.l. Frans tager et møde med Charlie og ser på muligheder.

Tidspunkt:
Forslag om at afvikle arrangementet en fredag aften. Nogle gæster går før tid, måske fordi 
det er arbejdsdag næste dag.

Billetter:
Billetter via Conventus fungerede super godt, så det gør vi igen. Dog med visse ændringer:
Billetter bestilles personligt – først til mølle, dog gerne med et form for max. Antal pr. 
forening – vi må se, om vi kan skrive os ud af det.
Scanning af billetter – der skal findes 2 hjælpere til dette, så Christina og Inger i stedet er i 
salen og besvarer spørgsmål og viser folk på plads. Scanningssystem og bærbar skal 
tjekkes for fejlmeddelelse inden festen.

Nomineringer:
Der var træghed omkring nomineringerne – der skulle rykkes flere gange, vi må se på 
hvordan vi kan afhjælpe dette fremadrettet.

Skal vi ændre på kategorierne f.eks. nedlægge årets spejder pga. manglende engagement 
fra spejdernes side? Der kunne i stedet laves en ny kategori f.eks. årets initiativ? Frans og 
Berit skriver rundt til spejderne om deres holdning til kategorien Årets spejder.

Evaluering af award:
Vi vil gerne høre fra foreningerne, hvad de mener om award og hvad vi evt. kan gøre for at 
optimere den. Vi påtænker at lave en elektronisk undersøgelse (defgonet), hvor vi spørger, 
hvad de mener om: musik, stedet(geografisk placering), mad m.m. Berit laver blanketten 
sammen med Kim R., hvis politikerne også synes det er en god idé.


