
SPØRGSMÅL TIL 
VENNEFORENINGEN

Generalforsamling 8. marts 2022



■ Tak for deltagelsen

■ 81 besvarelser

■ Mange supplerende kommentarer



Spørgsmål 1

■ Hvor mange af Underholdningsorkesterets koncerter (cirka) overværede du i 2020-
21?

■ Brahms' symfonier, Skabelsen, Stjernemøder - antal: fra 0 til 10
– Ganske spredt, men flest mellem 0 og 5

■ Andet – antal: fra 0 til 8
– Flest 0 til 2

■ Forsigtig konklusion: VF’s medlemmer er mest til symfoniske koncerter (Fischer)

■ Kræver dog mere præcise undersøgelser



Spørgsmål 2: Hvad afholdt dig

Bekymringen for smitte med corona 34 %
Programmets sammensætning 12 %
Problemer med at købe billetter via Ticketmaster 8 %
Billetprisen 1 %
Andet 59 %



Spørgsmål 2 : Hvad afholdt dig - andet

■ Andre arrangementer

■ Forhindret af geografi

■ Sygdom

■ Aflyste koncerter

■ Ikke så mobile



Spørgsmål 3: Kontingent på 500 kr.

Ja, det er passende 90 %
Nej, det er for højt 7 %
Ved ikke 3 %



Spørgsmål 4: Tilfredshed

Meget tilfreds 64 %
Tilfreds 33 %
Utilfreds 0 %
Ved ikke 3 %



Spørgsmål 5: Vigtigt i medlemskabet

At jeg støtter Danmarks Underholdningsorkester 99 %
Fællesskabet i Venneforeningen 23 %
Rabat på koncerter 45 %
Koncertrejser med Venneforeningen 26 %



Spørgsmål 6: Andre tilbud

Andre musikarrangementer (fx kammermusik, kor) 60 %
Foredrag/kurser om musik og kultur 43 %
Billedkunst – udstillinger, ferniseringer, foredrag, mød kunstneren 28 %
Litteratur – oplæsning, foredrag, mød forfatteren 15 %
Design og arkitektur - udstillinger, foredrag 16 %
Nej tak, jeg ønsker mig ikke fordele inden for andre kulturområder 32 %



Spørgsmål 6: Andre tilbud -
kommentarer
■ ”Præcis DUO er helt afgørende for min interesse”

■ ”Jeg synes, at I skal fokusere på DUO’s aktiviteter, og det som direkte har relation dertil og kan skabe størst mulig 
interesse for netop det.”

■ ”Vi synes, I skal fokusere på musik-relaterede områder”

■ ”Vi går til så meget andet, så vi har begrænset ønske om andet. Men gerne prøver/musik/foredrag/o.lign. som har 
relation til Underholdningsorkestret og dele heraf, herunder specielt arrangementer med Fischer.”

■ ”rabat til udstillinger, gerne med rundvisning”

■ ”Ja det ville måske være interessant, men ikke hvis det betyder at prisen på medlemskabet stiger. Lav hellere særlige 
arrangementer. Flere har måske mulighed for rabat af forskellig art i forvejen i form af årskort, Ældresagen m.v.”

■ ”Go ide”



Ris, ros og kommentarer i øvrigt

■ ”Tak for mange gode oplevelser”
■ ”Vi har stor glæde af venneforeningen og mødet med de andre medlemmer.”

■ ”Kunne godt tænke os flere DUO koncertprøver.”
■ ”Gerne flere Nyhedsmails fra jer. Hvad sker der nu, og hvad der evt vil ske”
■ ”Det er vigtigt at bakke op om klassisk musik. Ellers forsvinder den.”
■ ”Kun ros. Især har jeg været grebet af Beethovens symfonier. Mageløst under ledelse af Adam 

Fischer”
■ ”måske med mere markedsføring, så der derigennem kan tiltrækkes nye 

medlemmer/støttemedlemmer”
■ ”Rundvisninger i DR, andre musikhuse”
■ ”I får UG+ og slanger - og disse bider ikke igen :-)”


