Evaluering af Unity-day 2018
Referat fra mødet: Evaluering af Unity-day søndag d. 18. november 2018,
kl. 17: 00 og søndag d. 13. januar 2019, kl. 17: 00
1. Valg af referent. Z… og A…
2. Evaluering af Forberedelserne
a. Var vi nok frivillige?
Vi mangler flere frivillige der vil deltage i planlægningen fra starten af.
På selve unitydagen var der nok der lavede service og hjalp til
b. Hvordan var timingen, mødefrekvens i forhold til planlægning?
Evt. I forhold til planlægningen, var der for lang svartid på speakere, vigtigt at have
speakere og lokaler på plads så tidligt som muligt. Valg af speak skal være tilgængeligt
for hele Unitydag gruppen.
c. Valg af sted og tidspunkt – hvad kan gøres bedre?
Rigtig god lokation. Godt tidspunkt (9.00-18.30).
Positivt med morgenmad samtidig med service mødet fra morgenstunden. Dette
fungerede rigtig godt, og man kunne lige finde sig til rette inden selve unity-dagen.
Forslag til fast årligt tidspunkt: første lørdag i okt ( i 2019 = 5/10)
d. Kom vi i gang i god nok tid?
Det første møde blev holdt i god nok tid, men der manglede opfølgende møder, så
processen var løbende (så man kunne bygge det op, i stedet for at det hele pludselig
skulle fixes og gøres klar i sidste øjeblik)
kirken og dato var planlagt i god nok tid. Forslag til fast mødefrekvens: 1 møde før
sommerferien og 2 møder efter sommerferien, 1 evalueringsmøde (hvor man fastsætter
ny dato)
e. Kunne/burde vi have inviteret deltagere/oplægsholdere tidligere?
Ja. Det kræver opfølgende møder, så vi er sikre på at have speakere på plads til møderne.
Men vi kunne godt have været tidligere ude i forhold til at inviterer deltagere.
f. Hvordan var informations materialet (Flyers, webpost, SMS...?)
Informationen var god, det kom bare for sent ud. Det kræver også flere gentagelser af
eventet på alle SLAA møderne i god tid, når der spørges til "meddelselser til gruppen".
Opdatere flyer så nykommere kan deltage, mere spiseligt/sælgende indhold, ud tidligere
g) Forberedelse af mad og lokaler?
Nok frivillige til hjælp med maden og fantastisk service fra O… side, som holdt styr på
/organiserede det hele. Tak for det.
Dejligt med så meget service, så tak til dem som deltog i madlavningens processen, op
til og under unity-dagen. Det samme gælder for opstilling af lokaler og forberedelse af
møde-rum. Men vi foretrækker at kunne være i kirken dagen før og kunne lave maden
og stille op og gøre klar, så der ikke er noget stress om morgenen på selve unitydagen.

h. Andet
intet umiddelbart
3. Evaluering af dagen
a. Hvordan var timingen i programmet, møder, pauser, mad?
Forkorte møderne helt ned til 1 time eller 1 time og 15 minutter, så der er mere tid imellem
møderne til socialisering og styrke af netværk. Evt. Forkorte oplæsningen af teksterne
(reducere i dem), eller fordele dem ud på de forskellige møder der afholdes på dagen,
således at alle teksterne læses op, men fordelt over dagens forskellige møder.
Og ligge en længere pause imellem speaks og det sidste mande/kvinde møde (og det sidste
møde max varer 1 time, da alle er trætte sidst på dagen)
b. Fungerede det at der var servicegruppemødet på unitydagen?
Det gik godt, men der manglede lidt struktur, og nogle flere som ønsker at yde service. Det
har vi virkelig brug for i SLAA programmet. Godt det er åben for alle også nykommerene.
c. Hvordan var de tre indlæg? Balance i SLAA problematikker/køn…
Det var gode speakere. Der blev delt en masse helbredelse.
Det kræver nogle der har lavet trin at speake og som kender til programmet.
Godt med skift af køn i de forskellige speaks, så alle blev repræsenteret. OK med SLAA
mand/kvinde speak, og ok balance ml 2 mænd/1 kvinde det en år og 2 kvinder/1 mand det
andet år. Vi kunne evt. lave retningslinjer for speakere. Vi ønsker mere følelser og
refleksioner end teori. Vigtigt at der indhold til nykommere.
d. Hvordan fungerede mande/kvinde mødet? – var dette for meget? Er der behov for
et kønsopdelt møde?
Det fungerede godt og var rart med mand/kvindemøde at slutte af på. Der var mange
refleksioner og overskueligt med et lidt mindre møde, så der også var plads og tid til deling.
Godt at vi samledes til sidst alle sammen, med fælles bøn og afslutning på unity-dagen
e. Hvordan fungerede det med mad, opvask og oprydning?
Det fungerede så godt. Alle hjalp til, og folk bidrog med service og hjælp til dette.
f. Er vi tilfredse med deltager antallet?
Nej. Vi ønsker flere der kommer og deltager.
Vi skal være ude i bedre tid, og evt. Sende det ud til flere / øvrige fællesskaber
Bedre info omkring hvad SLAA er, og hvad dagens (unity-day) budskabet er.
g. Andet
intet umiddelbart
4. Follow-up efter unity-dag
a) Fremlæggelse af regnskab? Hvad kan der gøres fremadrettet i forhold til
økonomien?
Økonimi: indbetalinger 3.321,50 udgifter 1020,03 overskud 2.301,47
Speak fra udland giver stort underskud hvis vi skal betale for fly+ ophold. I år havde vi
overskud, fordi speakeren fra USA insisterede på selv at betalte. Vi ønsker at finde en bedre

balance mellem indtægter/udgifter. Der blev nævnt muligheder som adgangsbeløb, nævne
omkostningerne på dagen eller undvære udenlands speak, måske speak fra
Jylland/Sverige/Tyskland (færre transport omkostninger)

4.b Er der blevet rettet en tak til oplægsholderne, kirken og dem der måtte have
assisteret?
Ja, der er givet tak for speak og tak til de frivillige
4.c Hvem sender referat og regnskab for denne unitydag og evt. et forslag til dato og
sted for opstartsmøde til næste unitydag til Servicegruppen?
P…. sender referat til Servicegruppen, Forslag til fast årligt tidspunkt for Unitydag: første
lørdag i okt. Forslag til ny unitydag lørdag den 5. oktober 2019. Forslag til 1. opstartsmøde
til unitydag (dato 3/3-kl 16.30)
d. Andet
intet umiddelbart
5. Eventuelt

