Resultat af spørgeskema undersøgelse november 2011
Udsendelsen af spørgeskemaet gav besvarelse fra 147 personer heraf 88 kvinder og 59 mænd.
Mange mente at det var vigtigt, at cafeteriaet var åbent under håndboldkampe, stævner og når
der i øvrigt var aktivitet i hallen, men en del, primært medlemmer i motionscenteret fandt det ikke
så vigtigt.
Næsten 100% var tilfredse med hallens åbningstid og flertallet var også tilfredse med den
information, der er om aktiviteterne i hallen.
Over 50% af de besvarede skemaer viste, at man ønskede en renovering af omklædningsrum,
hvorimod kun hver femte mente, at en lille multi-/opvarmningshal var at foretrække.
Nedenfor ses nogle af de bemærkninger som er indkommet på skemaerne:
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Mulighed for, at købe et måltid mad, efter træning og turnering, evt. fællesspisning.
Vandskur det hele, så det bliver lyst.
Lidt farve og kulør i omklædningsrum, gangarealer, forhal og lignende ellers lidt kedelige
steder.
Bedre parkering (mere plads).
Der er altid pænt og rent - det betyder noget.
Renovering af de små toiletter ved omklædningsrum.
Et overdækket glasparti ville være lækkert - for her kunne man sidde efter vores løbeture
og det samme kunne de som cykler. Og her kunne der opsættes reklamer for hvad man
kunne købe af mad med hjem. Der kunne være en bestemt menu til en fastpris. En dag
med stjerneskud, en dag med møllehjul, en dag med halv grill kylling osv. osv.
Jeg syntes, at der bør udvides med endnu en lille hal. Så vi kan evt. træne karate og så der
bliver mulighed for de unge at træne badminton 2 gange om ugen. I min situation har vi
kun 6 piger til indendørs fodbold og de har en stor hal til en lille time.
Spejlvæg på scene eller i forbindelse med multihal/træningssal
Det er rigtig godt, at der er kommet en ekstra række faste tilskuerbænke. Hvis det er
muligt, at beklæde bænkene, så de bliver en anelse blødere og "varmere" at sidde på, vil
det nærmest blive luksuriøst.
Det vil være fint, hvis cafeteriet sælger sunde ting i cafeteriet, som frugt og grøntstænger
god juice og grovboller med sundt pålæg.
Jeg synes ikke at indgangspartiet kan have førsteprioritet. Omklædningsrum, steder at
varme op og toiletter må bestemt prioriteres før indgangsparti.

Engesvang Hallens bestyrelse takker for responsen og vil nu detail bearbejde svarene – så vil vi
kunne lave en prioritering dels ud fra brugernes ønske men jo også ud fra vores økonomiske
situation. Vi takker meget for inspirationen.

