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Referat af møde 8 den 9.november 2022 

 
1. Spørgeskemaundersøgelse om informationstavler 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen var sendt ud til ud-
valget inden mødet. 
 

På mødet blev resultaterne gennemgået og drøftet. 
 

Det blev på mødet besluttet at give ideen om informationstavler 
videre til Byrådet sammen med resultaterne fra spørgeskemaund-
ersøgelsen og et notat omkring setuppet fa andre kommuner, der 

har informationstavler. 
 

Udvalget havde en drøftelse, hvad formålet med spørgeskemaun-
dersøgelse, hvad man kan bruge dem til, og hvor ofte man bruger 
værktøjet. Det blev besluttet, at udvalget anbefaler, at der bru-

ges spørgeskemaundersøgelser til at høre borgerne. Værktøjet vil 
også kunne bruges i et digitalt borgerpanel, som er en af udval-

gets forslag til endnu mere og bedre borgerdialog. 
 
Formanden fremlagde i den forbindelse et forslag om, at udvalget 

foreslår, at der sammen med det digitale borgerpanel også kan 
være et fysisk borgerpanel. Det fysiske borgerpanel kunne bestå 

af borgermedlemmerne af Borgerudvalget og referencegruppen, 
når Borgerudvalget til næste år har udført sine opgaver. 
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2. Gode råd til at holde borgermøder 

Medlemmerne kom med input til oplægget til et koncept for afhol-
delse af borgermøder. 
 

Forvaltningen indarbejder inputtene og laver nyt oplæg til udval-
get. 

 
3. Evaluering af borgermøder 
Punktet om ”Evaluering af borgermøde” blev udskudt til et kom-

mende møde. 
 

4. Næste gang og evt. 

 Samlet produkt tager sin form (Overordnet dialogkultur, 

værktøjskasse og ideer) 

 Opdateret grafisk oversigt  

 Evt. Borgerpanel  

 Evt. byrådslaug/bydelsråd 
 

Datoer for kommende møder inviteres der til i udvalgets kalender. 
 


