
GENERELT OM SPØRGESKEMAET 
 
Spørgeskemaet er blevet sendt ud til de 200 mailadresser på medlemmer, som klubben har 
adgang til og der er indkommet 84 besvarelser.  
 
Nogle deltagere i undersøgelsen har ikke svaret på alle spørgsmål, derfor vil fordelingen i 
procent ved nogle spørgsmål være udregnet på baggrund af fx 79 besvarelser og ikke hele 84.  
 
De fleste spørgsmål i spørgeskemaet har været åbne, forstået på den måde, at medlemmerne 
selv skulle formulere deres svar, og ikke blot sætte kryds ved forudbestemte svarmuligheder. 
Denne metode er anvendt for at få besvaret spørgsmålene med medlemmerne egne ord, og 
dermed undgå, at spørgerens ord og opfattelse af mulige svar bliver lagt i munden på 
undersøgelsens deltagere.  
I analysen af besvarelserne har vi ikke desto mindre været nødt til at sammenfatte disse 
individuelle besvarelser i nogle temaer, for at kunne komme frem til et samlet overblik over 
besvarelsernes indhold.  
Fx har vi ved spørgsmål 8, der spørger om, hvad man bruger klubbens faciliteter til samlet 
besvarelserne i temaerne: 1) Sejladsrelaterede aktiviteter, 2) Sociale aktiviteter og 3) Møder. 
Kategori 1 dækker fx over kapsejlads, jollesejlads og stævner. Kategori 2 dækker fx over 
julefrokoster, kaffedrikkeri og grillaftener. Kategori 3 dækker over møder i forskellige udvalg.  
 
RESULTATER 
 
Besvarelsen af spørgsmål 5, som handler om hvilke faciliteter medlemmerne ønsker i et nyt 
klubhus fremgår af grafen. Det kan her ses, at medlemmerne især lægger vægt på, at et nyt 
klubhus skal indeholde køkkenfaciliteter (91,03 %), undervisningsfaciliteter (71,79%), et 
stort lokale, som kan deles fx med en skillevæg (70,51%) og en terrasse med overdækning 
(61,54 %).  
Dvs. at mange vægter faciliteter, der fremmer socialt samvær, både med og uden relation til 
sejladsaktiviteter. Dette ligger i tråd med, at 40% angiver, at de i dag primært bruger 
klubbens faciliteter til socialt samvær, og 33 % i forbindelse med sejlads aktiviteter.  
 
Kategorierne til spørgsmål 5 stammer fra de forslag der kom frem på medlemsmødet d. 7. 
september 2017, og det er derfor værd at nævne, at 69 % af de adspurgte i 
spørgeskemaundersøgelsen ikke deltog på dette medlemsmøde. Besvarelsen giver derfor i høj 
grad en stemme til de medlemmer, der ikke kom til orde d. 7. september.  
 
I spørgsmål 6 havde de adspurgte mulighed for at komme med egne forslag til det nye 
klubhus, og der blev nævnt mange forskellige ting, som arbejdsgruppen har taget til 
efterretning, men som ikke alle kan nævnes her. Et ønske der gik igen (hos 20% af 
medlemmerne) var dog, at et nyt klubhus skal være funktionelt og kunne tilpasses klubbens 
forskellige aktiviteter. Og der var ligeledes flere (7 %), der nævnte, at et nyt klubhus bør have 
udsigt over vandet.  
 
Det sidste spørgsmål i spørgeskemaet gav ligeledes mulighed for åbne svar, og dette var der 
mange der benyttede sig af. Også her har arbejdsgruppen og bestyrelsen taget alle 
kommentarer til efterretning. Af kommentarer, der gik igen kan nævnes, at PSK bør bygge 
noget nyt sammen med de andre klubber i havnen (12%); at der ikke er brug for at bygge 
noget nyt (8 %) og at et nyt klubhus bør passe ind i billedet ift. resten af havnen (7 %).  
 


