Sammanfattande resultat av enkätundersökningen i slutet av förra året
Totalt var det 204 personer som svarade; 137 medlemmar och 67 gäster. 54 svarade
anonymt. En övervägande majoritet, 80% tycker att vår serviceavgift, entréavgifter och
priser i kafeterian ligger helt rätt.
Det nya systemet med månads-, kvartals- och säsongskort gillas av drygt 61%, medan 32%
inte har någon uppfattning och 7% är negativa, främst för man inte tycker om att betala i
förskott. Någon föreslår att ändra namn på korten till 4-, 12- och 20-gångerskort.
Vad gäller utbudet i kafeterian, bokade dansband och vår generella servicenivå är de allra
flesta, i snitt 75% nöjda. Ca 18% har ingen åsikt och bara 6-8% tycker det kunde vara bättre.
Det man framförallt anmärker på är dålig ventilation i danslokalen och att lotteridragningen
tar för mycket tid från dansen. Några vill få större variation i kafeteriautbudet och några
önskar bättre orkestrar.
Man är dock så pass nöjda att hela 90% (180 personer) kan/vill rekommendera våra danser
till vänner och bekanta. Inte någon såg anledning att avstå. Detta är ett toppbetyg!
Relativt få är intresserade av hemsidan, danskurserna och fler aktiviteter. Däremot vill en
majoritet ha tillbaka jägardansen. Av de som svarade ja eller nej på frågan vill 70% (100
personer) ha jägardans och 40 personer sa nej, resten hade ingen uppfattning. Andelen
gammaldans anser en stor majoritet är bra som den är nu. Skall den ändras anser de flesta
att det då skall vara en mindre andel gammalt jämfört med nu.
Frågan om orsakerna till minskat antal dansbesökare gav stor respons. Närmare 150
personer kryssade för 440 rutor(orsaker) och den utan jämförelse största orsaken till
minskningen tror man är att andelen yngre dansare är för liten. Som näst största orsak tror
man att många känner otrygghet med att åka ensam om kvällen. Som tredje orsak anges att
det är för dåliga/dyra p-möjligheter, tätt följd av att lotteridragningen själ för mycket tid
från dansen. Dessa 4 (av totalt 15) orsaker står för nära hälften av alla kryss.
Av de fler än 100 inlämnade förslagen är det 4 som samlar flest röster:
1. Dämpa (mysigare) belysning i kafeteria och fikalokal
2. Förbättra ventilationen i danslokalen
3. Sluta med det vita pulvret på dansgolvet
4. Slopa lotteriet eller ändra vinstdragningen
Av övriga förslag som framförs av flera finns bl.a. Slopa fotograferingen eller se till att bilder
som publiceras visar lite gladare (och helst yngre) publik, Gör utökad/förbättrad
marknadsföring av verksamheten, Byt danskväll till lördag och Ta tag i och motverka att det
nobbas.
Avslutningsvis gavs det i enkäten möjlighet att tycka till om verksamheten, ge ris eller ros,
vilket utnyttjades av många. Den klart övervägande delen för ros anser att ledning och
funktionärer gör ett jättebra jobb och skapar trevlig stämning runt danserna. Lite ris ges på
grund av oordning och kö vid entrén, att lotteridragningen mestadels tar för lång tid och att
vissa ibland nobbar när de blir uppbjudna.

