Resultat af rundspørge
Der er indkommet i alt 56 svar og herunder følger en opgørelse af svarene.

At hallen bliver så bred som mulig
(selvom længden vil være 25 m)
At hallen bliver så lang som mulig
(selvom bredden vil være 16 m)

At vi får flest
kvadratmeter
for pengene

At hallen bliver billig i drift, så det
bliver billigt at leje hallen, og så
At hallen har
den ikke belaster klubbens
længst mulig
økonomi mere end højst
levetid
nødvendigt

Er der andet, du synes, vi skal vide vedr. dine ønsker til en træningshal?

At hallens sider ikke er
teltdug, som kan blafre

24 svar

Vigtigt at vi får en fast bygning
Jeg synes, at vi skal være rigtig glade for blot at få en hal på egne arealer, som vi ikke skal dele med andre
- og hvor vi kan samles på egne arealer/i klubhuset. Det er da fantastisk, at der er nogle, der vil bruge sin
tid på at få bygget en hal til DCH Kolding. Det vigtigste må være, at vi får flest mulige kvadratmeter for
pengene i en bygning, der giver klubben lav risiko - og med det mener jeg lave driftsomkostninger, sikkert
og holdbart byggeri, som kan holde i mange år.
Hvis I mangler finansiering til en rundbuehal, er I velkomne til at kontakte mig.
Jeg finder selv mine svar irrelevante - idet jeg IKKE ønsker en hal.
Vi skal bare være glade for at få tag over hovedet i regnvejr!
At det bliver en telthal og bestyrelsen ikke fremhæver den ene frem for den anden
Hvis der skal være 2 hold I hallen på samme tid syntes jeg det er vigtigt at der er mindst 2 indgange for
ikke at forstyre hinandens træning
a. Jeg kan ikke se, at det er muligt at undgå at alle rydder op efter sig hvis det skal være muligt for alle at
bruge hallen?
b. Hvem skal ellers rydde op?
c. Skal dem der evt. beslaglægger hallen med udstyr, udenfor tildelte træningstider, betale tilsvarende
mere i kontingent?
d. Skal dem der evt. ikke får mulighed for at bruger hallen, til deres almindelige træning, have rabat på
deres kontingent?
e. Det ville have været god tone og godt for samarbejdet i klubben, at have lavet denne undersøgelse
uden at lave ledende spørgsmål.

Minimum 20 m i bredde
Jeg synes det er vigtigt at der er mulighed for at afholde alle slags stævne, da det nok vil være et
økonomisk + for klubben
Det vigtigst er at der er god belysning således at man kan træne om aftenen i vinterhalvåret
Tænker det er rigtig vigtigt at der tænkes bredt, så hallen kan benyttes til flere forskellige
træningsformer.
Vedrørende teltdug som sidder kan et minus være larm. Og det kan derfor være svært for trænerne at
råbe op så alle kan høre det.
Dette spørgeskema er designet til at vælge rundbuehallen. I glemmer at nævne at telthallen f.eks. kan
forlænges, men at rundbuehallen ikke kan gøres bredere. Ingen ulemper er nævnt vedr. rundbuehallen
og fordelene er fjernet/nedtonet vedr. telehallen.
Det er vigtigt at vi får mest mulig hal for pengene. Desuden er det for mig vigtige at den fungerer til
træning fremfor til konkurrencer. Jeg vil personligt aldrig deltage i en konkurrence hvis det foregår i en
telthal.
Svært at svare på spørgsmål omkring pris for leje pr. time for medlem/ikke medlem. For menes der for 1
medlem i 1 time? og det er vel udover den almene træning vi taler går jeg ud fra.
25 kr. har jeg svaret for 1 medlem i 1 time. - men hvor mange må så være i hal i den 1 time? (kun det 1
medlem?)
Mit svar skal forstås således, 10 medlemmer betaler hver 25 kr. for 1 times leje. = altså 250 kr. i alt.
For 1 pers. IKKE medlem i 1 time 50 kr. er svaret - altså 10 pers. Ã¡ 50 kr- = 500 kr. pr. for 1 times leje.
Og tænker at et minimum antal medl./ikke medl. skal kunne leje hal, ikke "bare" Ã©n person det batter
intet.
- spørgsmålet kan nemt misforstås - så her skal i være OBS.
I glemmer spørgsmål angående vittigheden af konkurrence. Samtidigt syntes at dette spørgeskema er
MEGET farvet, og ikke tilfredsstillende, da det er svært at svare på så farvede spørgsmål. Jeg syntes at
spørgeskema var en rigtig god ide, men spørgsmålene i spørgskemat er på ingen måder iorden. Jeg håber
inderligt, at I laver det om, og laver et bedre spørgskema, selvom i er tidspresset.
Meget dårlig formuleret spørgeskema. I kan da ikke bare skrive tal uden at skrive hvad betydning de har.
Jeg ved ikke hvad det giver af begrænsninger at breden "kun" bliver 16 m. Det er i simpelthen nødt til at
gøre om. Spørgsmålene er alt alt ALT for ladede. Der er ingen tvivl om hvad du som har formuleret
spørgsmålene synes er det rigtige svar. I kan INGEN konklusioner drage af svarer på dette skema med de
spørgsmål. Det er en ommer.
At hallen kan bruges til konkurrencer I AG., Rally, C-klassen i lydighed og NW
At den både har længde og bredde med sig. Hellere bredere end smal og lang.
Jeg mangler et økonomiske overslag på vedligeholdelse af hal, begge typer, for at kunne vurdere leje,
samt om der er tale om at udefra kommende klubber mm skal have adgang til leje sig ind i hallen. Hvad
er buget overslag kontra udgift på slidtage af faciliteter i huset og arealer rekvisitter mm.

25 meter bred vil være at foretrække for de fleste grene af hundesport, da dette vil være mest optimalt
for banebygning i de flest grene.
fremlæggelse af sagen er ikke særlig objektiv, men meget forud indtaget hvis men ikke rigtig ved noget
om de forskellige typer haller.
Syntes spørgsmål er meget ledende og er fyld med unøjagtigheder ligesom der stadig ikke er nævnt
nogen om økonomi samt at spørgsmål ikke har været fremlagt i hal gruppen inden udsendelse. Samt ved
at tilbudet på en telthal er med en 900m2 dug og ikke en 600m2 dug som er standart og den ville blive
strammet ekstra op ved montage og den vil blive strammet op 2-3 gange det første år så duge ikke blafre
det handler ikke kun om flest kvm - men også om holdbarhed, forskring m.m
Der er også støj ved en hal med metaltag og sider - ikke kun en telthal.
Det er vigtigt at de populære aktiviteter kan udføres ubesværet i hallen.
Hvis hallen er populær, skal der naturligvis holdes orden og ryddes op, så andre kan komme til - og at
flytte i en lang smal hal er mere besværligt, da der skal flyttes til enderne, end at sætte ud til alle siderne
i en bredere hal.
Nu vil det nok under alle omstændigheder være svært at være to aktiviteter samtidigt i en hal, hvis den
er 16 x 36 ( dvs. højst 2 dele Ã¡ 16 x 18 m og der skal være redskaber i enderne, så endnu kortere) hvilket
er mindre end den nuværende lejede hal. En hal på 20 x 25 vil kunne deles i 2 stk. 12,5 x 25 - og det vil så
være lidt længere end nuværende hal, men der bør nok også være en 'frizone' mellem arealerne.
Det er vigtigt at være fleksibel også mht. udvidelser og indskrænkninger. Telthallens leverandør vil
stramme den tunge teltdug op for hver 5 m og lægge vægt i bunden af siderne, så 'blafren' minimeres.
Det er vigtigt at være et attraktivt sted for hundefolket - og for andre personer/organisationer for at
opretholde goodwill i lokalsamfundet og muliggøre donationer..
Det er vigtigt at hallens afskrivningsværdi er attraktiv af hensyn til klubbens økonomi på sigt. Det er
vigtigt, at hvis noget sker i klubben (medlemsflugt, instruktørmangel, økonomisk bagslag m.v.), at hallen
så kan afhændes med færrest mulige omkostninger.
Det er vigtigt, at de medlemmer, der er i klubben, vil bruge hallen, og at der kan inviteres instruktører
udefra - samt arrangeres større arrangementer/stævner/konkurrencer.
Der kan ikke svares reelt på spørgsmålet om hvad man vil betale i leje, når man ikke kender areal og
facon samt driftsøkonomi, eller om man lejer den helt eller delvist (alene eller i gruppe).
Der er en del spørgsmål, der ikke kan besvares uden bedre kendskab til projektet og dets økonomi.
Der er en del af de givne spørgsmål, der tydeligt angiver spørgers holdninger, både for og imod.
Spørgsmål om 'blafrende' teltdug angivet to gange og meget holdningsfarvet/(vild)ledende..
Et spørgeskema af denne art bør tilstræbes neutrale/objektive spørgsmål, der spørger til svarers
holdning.

