
Evaluering af AWARD 2017
Evalueringen viser generelt, at foreningerne synes det er dejligt, at der bliver bakket op om de 
frivillige og flere skriver, at man ikke skal ændre på noget, der fungerer godt. I mange af de 
tilbagemeldinger vi har fået er deltagerne delt i to. Det vil sige, at når der er en der ønsker sig 
noget i én retning, så er der en anden, der ønsker sig noget i en anden retning. På den måde er 
tilbagemeldingen også et udtryk for smag og behag og dermed noget vi må forvente, når 500 
forskellige mennesker er samlet.

Af de 60 personer, som har besvaret spørgeskemaet kan vi aflæse, at deltagerne generelt er 
tilfredse eller meget tilfredse med priskategorierne samt tidsfristerne for indstillinger og 
indstillingsformularen, men til det billede hører også, at vi ikke havde mange indstillinger i år. Det 
samme billede tegner sig, når vi spørger ind til vilkår i forbindelse med invitationen og tilmeldingen. 
Adspurgt om tilfredsheden med mad, underholdning, prisuddelingen, parkering, længde på 
arrangement, ugedag og tid på året svarer over 90 % at de er enten tilfredse eller meget tilfredse. 
Deltagerne er også blevet spurgt ind til hvilken underholdning de finder mest interessant. Her er 
top tre solister, etablerede bands og up-comming bands, mens stand-up og foredrag mere deler 
vandene.

Kommentarer
De følgende kommentarer er en sammenskrivning af de forskellige kommentarer, som vi har fået 
både på aftenen og via spørgeskemaerne. Der kan altså være flere kommentarer, som har haft 
samme indhold, men som er samlet i en sætning her i skemaet.

Indstilling og 
priser

Bedre annoncering af mulighed for indstillinger og gerne i god tid.
Priser til både indendørs og udendørs idræt – måske kun i 1-2 kategorier f.eks. 
årets indendørs forening og årets udendørs forening. 
Når der er årets spejder-kategori, kunne der også være årets svømmer, årets 
fodboldspiller osv.
Spørg de nominerede om noget, når de nu er kommet på scenen. Det hele 
virkede lidt forhastet med at få deltagerne op og ned fra scenen. 
Bedre musik i forbindelse med prisoverrækkelserne.
Få kendte og lokale til at uddele priser.
Sørge for at priserne fordeles til de frivillige i hele kommunen.
En pris der fejrer fællesskabet og det sociale sammenhold i foreningerne

Invitation og 
tilmelding

For nogle foreninger fungerer tilmelding gennem formanden fint, mens det for 
de flerstrengede foreninger kan være en udfordring både at få tilmeldingerne 
ind og dele billetterne ud igen, hvis de kommer meget sent.
De flerstrengede foreninger ønsker også, at de fra starten kan melde flere 
billetter ud end de nuværende 10 – der er nogen der fra starten ikke tilmelder 
sig fordi de tror, at der ender med at være for få pladser.

Placering Tilslutningen ville være større, hvis det blev holdt en fredag eller lørdag, så kan 
programmet også udvides med et par timer, så det hele ikke virker så 
sammenpresset.
Måske skulle arrangementet kun holdes hvert 2. år. 

Underholdning Stor ros for årets musikvalg – nogle synes de var for snakkende og ønskede sig 
mere musik, mens andre synes det gode var kombinationen af musik og snak.
Fortsat opbakning til musik – nogle mener, at der skal satses mere på lokale 
bands, mens andre ønsker numre, som man kan synge med på. 
Godt med forskelligt musik – så er der noget til enhver smag.
Godt med lidt humor – det giver noget at grine af sammen.



Bespisning Maden blev ikke afviklet hurtigt nok – der skal være flere steder, hvor maden 
uddeles fra, således flere får maden samtidig og så alle kan nå at gå to gange.
Gode tilbagemeldinger på selve maden.
Et ønske om kaffe og en småkage ved bordene uden beregning.

Hvordan gør vi 
det bedre at 
være frivillig i 
Hedensted 
Kommune?

I gør det godt for de frivillige og I er gode til at hjælpe os, når vi henvender os.
Vær nærværende i den enkelte forening og accepter forskellene.
Støt unges lederuddannelser.
Ved i højere grad at fortælle om alle de mange aktiviteter, der foregår i 
kommunen.
Super med alle tilskudsmulighederne.
Mangler inspiration til at rekruttere frivillige.
Vigtigt med en kontaktperson som er tovholder ved henvendelse.
Temamåneder på hjemmesiden med 1 el 2 idrætsgrene i hver måned, hvor 
foreningerne bidrager med små filmklip, der fortæller om foreningen og de 
frivillige.
Lade foreningerne fortælle de gode historier i FritidsINFO.
Awarden er et fint skulderklap.
Mere synlighed og økonomisk støtte.
Lige vilkår i alle foreninger.
Optimer brugen af Conventus.
Inspiration på tværs af foreninger.
Vær med til at lave pr for foreningerne.
Sikre at anerkendelsen er synlig f.eks. på kommunens facebook.
Løsning Bokseklub ønsker sig deres egne træningsfaciliteter.
Det ville hjælpe hvis spejdernes medlemssystem og Conventus kan snakke 
sammen. 
Kan man finde måder hvorpå de unge fortsætter som ledere i klubberne, f.eks. 
via et pointsystem, der giver nogle fordele.
Give os ”en ting” for det, en fleezetrøje eller en buket blomster.
Større tydelighed med hensyn til puljer i løbet af året.

Samarbejdspartnere
De følgende kommentarer er en sammenskrivning af de kommentarer, som vi har fået fra de 
forskellige samarbejdspartnere dvs. hallen, sponsorer og lign. 

Bespisning Maden skal afvikles på en anden måde, hvis det skal kunne holdes inden for 
en time, f.eks. ved flere udleveringsborde og evt. en simplere menu. 

Show Showet skal gennemgås på scenen på dagen, så vi undgår de fejl, der var i år.
Der skal være kontraktaftale på om bandet skal lave get out inden 3. del af 
prisoverrækkelserne.
Musikken der ledsager de nominerede på scenen må ikke stoppe før de er på 
scenen.
Teknikerne skal vide, hvor de nominerede sidder.
Bedre samarbejde med medierne før aftenens arrangement.

Facilitet Den anden hal i Juelsmindehallerne blev brugt til at børn og unge kunne lege i 
hallen under arrangementet og det fungerede godt.


