
 

Vind en IPad 
 

Kære medlem, hjælp bestyrelsen i GAD, med at udvikle vores 
forening og gøre den endnu bredere og bedre. 

Udfyld spørgeskemaet og send det retur til Karin Normann på kn@groundsman.dk 
Senest 31. august 2019 

Vinderen af en IPad trækkes blandt de indsendte besvarelser til GAD-seminar i 
Svendborg i uge 38 

 
 
1.0 Demografi 
 
Navn:  _____________________________________________________________ 
 
Ansættelsessted: _____________________________________________________________ 
 
Funktion:  _____________________________________________________________ 
 
 
2.0 Hvorfor er du medlem af GAD? Du må gerne sætte flere krydser 
 

a. Kollegial sparring:   _______  

b. Vidensdeling:   _______ 

c. Faglig udvikling:   _______ 

d. Fagligt netværk:   _______ 

e. Maskinfællesskaber:   _______ 

f. Andet: _____________________________________________________________ 

 
 
3.0 Hvilke GAD arrangementer deltager du i: 
 

Beskrivelse Ja Nej Udbytte 
1-10, 

hvor 10 
er størst 

Bemærkninger/kommentar, begrundelse 

Uddannelse (Uge 2)     

Uddannelse (AMU)     

Maskindemonstration     

Erfagruppe     

Studieture     

Læser du 
Nyhedsbrevene 

    

Andet     



 

 
3.0 Uddannelse UGE2 
Hvordan kunne du tænke dig at få større udbytte af UGE2: 
 

Beskrivelse Ja Nej Hvis nej, skriv alternativ 

Er afviklingstidspunktet det 
rigtige 

   

Er længden af kurset passende    

Er emnerne relevante    

Erfagruppe    

Har du præferencer til den 
Geografisk placering 

   

Andet    

 
 
 
4.0 Uddannelse AMU 
Hvordan kunne du tænke dig at få større udbytte af AMU-uddannelser: 
 

Beskrivelse Ja Nej Hvis ja, skriv alternativ 

Flere/færre AMU-kurser    

Har du ønsker til indholdet af 
AMU-kurserne 

   

Har du præferencer til den 
Geografisk placering 

   

Andet    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5.0 Maskindemonstration 
 
Hvordan kunne du tænke dig at få større udbytte af maskindemonstrationer: 
 

Beskrivelse Ja Nej Hvis ja, skriv alternativ 

Flere/færre 
maskindemonstrationer 

   

Har du ønsker til indholdet af 
maskindemonstrationer 

   

Har du præferencer til den 
Geografisk placering 

   

Andet    

 
 
6.0 Studieture 
 
Hvordan kunne du tænke dig at få større udbytte af studieture: 
 

Beskrivelse Ja Nej Hvis ja, skriv alternativ 

Flere/færre studieture    

Har du ønsker til indholdet af 
studieturene 

   

Har du præferencer til den 
Geografisk placering 

   

Andet    

 
 
7.0 Nye/andre aktiviteter/arrangementer 
 
Hvilke nye/andre aktiviteter/arrangementer kunne du tænke dig at GAD udbyder: 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
GAD Siger tusind tak for dine besvarelser. Det hjælper bestyrelsen til at gøre foreningen bedre for dig.  


