
Evaluering af 
valg 2019



Executive summary



Highlights fra evalueringen

 45,8 pct. angiver e-Boks beskeden som den primære årsag til, at de deltog i valget. 
42,75 pct. angiver, at de blev opfordret af en kandidat. 

 72,6 pct. er glade for, at der er tid til at snakke med andre stemmeberettigede og 
kandidater efter mødet. 

 79,7 pct. synes, at næstformandens indlæg gav dem en større forståelse for Forenet 
Kredit.

 70,7 pct. er enig eller meget enig i, at kandidaternes præsentationer gav dem et 
bedre indblik i, hvad de står for.

 44,8 pct. angiver, at kandidaternes præsentationer påvirkede, hvem de stemte på.

 39,7 pct. vil gerne have at der tid til debat med kandidaterne.



Om evalueringen

Evalueringen er udført som et spørgeskema, der er sendt til valgets deltagere den 15. 
marts 2019.

Evalueringen er sendt til dem, der har deltaget på et valgmøde eller afgivet fuldmagt. 
Det er i alt 2.191 stemmeberettigede. 

Der er 438, som har svaret, hvilket er en svarprocent på 20 pct. Dette vurderes som 
tilfredsstillende.

For at få deltagerne til at svare, har der været mulighed for at deltage i en 
lodtrækning om ét af tre gavekort til Silvan á 1000 kr. 



Valg 2019

Valget i 2019 blev afholdt i valgområde V – Østjylland. 
For første gang valgte bestyrelsen at afholde simultane valgmøder. Der blev således 
afholdt valgmøder i Skanderborg, Ebeltoft og på Samsø på samme tid. 
Valget fik rekordstor deltagelse og lige over 1100 stemmeberettigede tilmeldte sig et 
valgmøde. 

I alt modtog sekretariatet 23 kandidaterklæringer til valggruppe Privat, og 9 
kandidater blev opstillet i valggruppe Privat.

Til valget i valggruppe Erhverv og blandt obligationsejere, blev der opstillet det 
samme antal kandidater, der skal vælges, og disse blev derfor valgt uden afstemning.



Valgsystem



Valgsystem
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Jeg havde nemt ved at tilmelde mig et
valgmøde i valgsystemet

Valgsystemet var nemt at finde rundt i Det var nemt at se, hvem jeg havde
modtaget fuldmagter fra

Det var let at afgive fuldmagt

Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

79,7 pct. 60,3 pct. 57,9 pct. 64,54 pct.



Kommunikation og information



Kommunikation og information
Primær årsag til deltagelse i valget
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Jeg blev opfordret til at stemme af en
kandidat

Jeg læste om valget på foreningens
hjemmeside

Jeg modtog et brev i min e-Boks om
valget

Jeg så en annonce for valget



Kommunikation og information
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Sekretariatet var
imødekommende, og jeg fik
svar på de spørgsmål, jeg

havde

Jeg synes, det var godt med
velkomstfolderen inkl.

oversigten over kandidaterne,
som blev udleveret til

valgmødet

Jeg fik svar på de spørgsmål jeg
havde, når jeg kontaktede

sekretariatet

Jeg fik overordnet den
information vedr. valget, som

jeg havde brug for

Jeg var ikke i tvivl om, hvordan
stemmesedlen skulle udfyldes

Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

56,1 pct. 84,7 pct. 33,9 pct. 69,1 pct. 84,4 pct.

1

1Dækker over svar, hvor der ikke har været kontakt til sekretariatet



Valgmøde

Det følgende omhandler evalueringen af valgmøderne



Valgmøde
registrering og velkomst
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Registreringen ved ankomst var let og overskuelig Det var godt, at der var tid til at snakke med andre
stemmeberettigede og kandidater, inden mødet

startede

Jeg var tilfreds med den forplejning, der var før
mødet startede

Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

91,2 pct. 63,6 pct. 87,2 pct.



Valgmøde
indlæg
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Næstformandens indlæg om foreningen gav mig en
større forståelse for Forenet Kredit

Koncerndirektionens indlæg gav mig en større
forståelse for Nykredit og Totalkredit

Der manglede tid til spørgsmål til
koncerndirektionen

Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

79,7 pct. 67,5 pct. 36,3 pct.

1Dækker over dem, som synes ikke synes, der skal mere tid til koncerndirektionen.
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Valgmøde
kandidatpræsentationer
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Kandidaternes præsentationer gav mig
et bedre indblik i, hvad de vil arbejde

for

Kandidaternes præsentationer var med
til at påvirke, hvem jeg stemte på

Kandidaternes præsentationer var af
passende længde

Der manglede tid til debat med
kandidaterne

Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

70,7 pct. 44,8 pct. 85,1 pct. 39,7 pct.



Valgmøde
Setup
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Jeg synes, forplejningen til mødet var god Det var godt at have tid til at tale med hinanden efter
mødet

Musikken på mødet var god og med til at give en god
stemning

Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

92,8 pct. 72,6 pct. 64,4 pct.
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