
Question 1

Hvad er Folkemødets største udfordringer?

Responses
Priser for overnatning
Begrænsninger ift overnatninger
Tilgængelighed
Elitefest
Prisen på overnatning
Transport dertil
Repræsentation
Overnatning.
At det er for dyrt
Manglende app til program
For mange 50-årige mænd i jakkesæt
Mangel på boliger (billige)
Overnatning
Snobberi
Priser på overnatning - herunder at prisen stiger på ungdomscampen
Priser for telte
Opfattet som “En lukket fest” for dem udenfor det offentlige Danmark
Priser
Bedre app
Deltagerpriser
Logistik
Mere plads til folkemødet
Råd til rejsen
Fest for eliten
For mange pensionister
Transport
Prisniveauet for overnatning
Kun de rigeste/kendteste kan deltage
Dårligt overblik
God alkoholkultur -
Manglende overnatningsmuligheder.
Alt for mange paneldebatter
Billig overnatning
Mangler international appel
Overnatning og transport
For koreograferet
Overnatning
Dårlig madmuligheder
Overnatning
Desto mere folkeligt, desto mindre interessant for beslutningstagere.
Plads nok
Priser
Repræsentation
Uoverskuligt
Djøfstortion



App
For lidt handling
En overskuelig app med programmet
For mange ens debatter
For få “almindelige” mennesker
Monopol
Repræsentation
Logistik koordinering
Davos-vibes: Eliten mødes og taler med hinanden
En udfordring er, at det kan blive for spredt i forhold til områder
Gentagende... samme debatter, samme personer, samme emner
Elitefest
For iscenesat
At få solgt de eksperter man alligevel har med  til Folkemøde ind til relevante debatter
Svært at få folket med til folkemøde, dyrt besværligt og elitært
Prisen for deltagelse
For få toiletter
Overnatningsmuligheder
Hvordan kan man forlænge momentum, så samtalen ikke bliver 3 dage på Bornholm
Lokal transport
Logistik
Svært at komme dertil
Overnatning
Folkemødet er ikke for “folket”
Hjælp til mingling kunne være godt
Overnatningsmuligheder
Plads
At det kun er der en gang om året
Lokal opbakning
Inklusion af unge med minoritetsbaggrund
Overnatning
Hvor kan man opbevare sine ting
Mangler deltagerliste på debattører
Plejer!
Stadepladser
Økonomi
Sovepladser
Priser for overnatning
Relevans
Overnatning
Priser
At det bliver kvalt i eget succes
For mange events
Så meget godt indhold på så kort tid - FOMO
Repræsentation. Folkemødet er for tilpasset til akademikere
App
Overskuelighed
Manglende program-app
Logistik
Gøre op med myten om dyr overnatning



For stramme regler for udskænkning
Logistikken
For meget indholw
Transport til og fra lufthavnen
Effekter - hvad kommer der ud af det?
Repræsenterer primært de i forvejen engagerede
Manglen på billig transport
Deltagerbetaling er voldsom for en lille ngo.
Dyrt for små organisationer
Mangel på diversitet i formater
Busser til Folkemødet
Transport på øen.
Kedelige paneldebatter skåret over samme læst
For få almindelige mennesker
Manglende repræsentation
Transport når du bor udenfor Allinge
Københavnere
Bedre adgang for handicappede/ fokus på særlige behov
Manglende app og dermed overblik.
Uoverskueligt programsystem
At folket mest er besøgende og ikke en direkte del af Folkemødet
Appen uoverskuelig
For lidt musik
Der mangler nogle af dem det hele  handler
At balancere mellem indhold og underholdning
Er lidt i tvivl om hvor meget håndværker - og produktions Danmark er repræsenteret?
For få muligheder for andet end fest i aftentimerne
Tendens til at blive elitær, manglende appeal til den almindelige befolkning
Flere kommuner vælger folkemødet fra?
Uoverskueligt, transport, overnatning
Dyrt for små organisationer
FOLKEmøde
Dårlig transport fra lufthavnen
Tordenskjoldsgade soldater
Debatterne er for orkestreret. Planlagt på forhånd!
Svært at få overblik over de mange debatter
Der kommer flere med hvert år, så pladsen skal være større
Der er et stort potentiale for at gøre folkemødet mere inkluderende også når debatterne er 
afsluttet
Meget stort område. Meget tid går på at gå fra et sted til andre
Det kan være en meget lukket fest med debatterne
Mangler nytænkning og skæve idéer
Kan vi producere noget sammen som et resultat folkemødet skaber sammen
Mangfoldighed
Pris på leje af udstyr
For mange grønne klima bolshevister
Priser generelt
At tænke ungdommen som flere målgrupper. Unge kan ikke blot sættes i kassen som “de 
unge”, men er meget mere og langt mere diverse
Hvordan får vi de unge engageret



Uoverskueligt
Lokal transport må stramme op. Busser i minutdrift, please
Færger er allerede udsolgte
App en skal tilbage
For dyrt
App til programmet skal tilbage
Mangel på busser, shuttleservice, taxi osv.
En ø hvor færgebilletter er udsolgt et halvt år før
Politikerne rækker for lidt ud til folkets holdninger
Guldkoen malkes lidt for grundigt/priser, udbud
Palludan stod i kulørt klovnekostume og henvendte sig til børn, men blev henvist til et fjernt 
hjørne. Er det smagsdommeri eller god dømmekraft og sikkerhed?

For få event-arrangører samler op og bruger debatresultaterne. For mange guldkorn går tabt.
For meget landspolitik, og  kun envejs - politikerne skal LYTTE - slet ikke tale!
dårlig bustransport
For få færgeafgange
En ting er at unge er til stede, der er potentiale for at der er mere plads til unge på tværs af 
programmet
Klub for WEF medlemmer
Der mangler en engelsksproget hjemmeside, til internationale gæster
Forlange om bookninger fra DAT. Man kan ikke regne med dem
Manglende overblik/program
Deltageroversigt over debatdeltagere med kontaktoplysninger
Folkemødets image som Djøf-distortion
Tal dansk og undlad alle de engelske ord
DAT er utilregnelig
Hvad med hængekøjepladser?
Sudden death syndrome. Er der ambulancer nok?
Overnatning til unge som ikke er komfortable med festival / teltlejr koncept
Flere internationale deltagere
I gør det godt!
Politikker fra andre lande
Alt alle føler sig trygge på alle tider af døgnet
Sæt publikum på scenen og talerne ned på bænkene
At Folkemødet har en bæredygtighedsstrategi
Hængekøjepladser?
Mangfoldighed
Konkrete resultater og ikke kun aftaler  - ikke  kun samtaler
Gnidningsløs ground transportation RNN<=>Allinge
Flyt til mødet til Fyn
Globalt hub for handling for Verdensmålene - tilgængeligt for alle.
Folkemødet året rundt, som en del af demokratifesten
Kunne det gennemføres på skiftende årlige lokationer
Onsdag (i stedet for lørdag)
Temabaserede “pub crawls” for grupper rundt til de forskellige scener/happenings. 
Turistguidede ture
Debattør-/tema-matchmaking



Question 2

Hvad er de vildeste visioner for Folkemødet?

Responses
Internationale gæstetalere
Et folkemøde der kan inspirere i resten af verden
Kreative formater
En europascene
At vi virkelig kan samle hele Danmark
Diversitet
At det bliver flyttet fra bornholm til et sted med bedre infrastruktur
At folkemødet har 0 % madspild
Flere debatter på engelsk
Flere legende, engagerende og kreative formater
Konkrete effekter - projekter fra et samlet folkemøde
Bertel Haarder afløser Magnus Heunicke bag DJ pulten
Flere teltmodeller evt. overbygning på
Mindre pseudodebat og mere dialog
I gør det godt!
Mangfoldighed
Vejrgaranti
En engelsksproget hjemmeside
Flere kommuner
Netværk og resultater
Gratis overnatning for folket
Unge repræsenteret i flere debatter
At alle politikere fra  politiske.niveauer er massivt til stede alle dage
Mere gunstige forhold for unge aktører. Det skal være mere tilgængeligt for os at deltage
At folkemødet afholdes et nyt sted hvert år
Billigere moderatorer
Plads til flere minoriteter og debatter omhandlende det
Temaer fx Beskæftigelses-by/telt
At alle føler sig trygge på alle tider af døgnet
Politikere der ikke behøver DJ'e med mindre der er faglig relevans
Folkemødet er fantastisk og I gør det fremragende
Alle udskolingsbørn oplever det
At udgifterne ved deltagelse på Folkemødet fastsættes efter økonomisk råderum på individ og 
organisationsniveu
At sprede det ud på flere lokationer - og etablere en fungerende busdrift
En bank der kan connecte debattører med organisationer. Det er svært at vide hvem man skal 
henvende sig til hvis man vil debattere og omvendt
Et Folkemøde som flytter rundt i landet
At alle politikerne har råd til at deltage. Lige nu tør de ikke deltage fra kommunerne, fordi de er 
bange for at bruge for mange kommunale midler.
At få resten af landet med i godt virtuelt setup
Slut med lukket “fester”
At Folkemødet slipper af med sit DJØFstortion image - hvilken jo kræver mere folket
Nul flyrejser



At vi kan være tilgængelige for mennesker med særlige behov
Solskin
At unge ikke oplever pris som en barriere for tilgængelighed
Nye forbindelser!
Mindre snak mere handling
At det var gratis og benytte Folkemødet scener
Flere virksomheder
At tale om hvorfor så mange flere dør efter man er begyndt st vaccinere
Fælles platform for demokratiet. 
Modsat alternative fakta, ekkokamre og konspirationsteoretikere
Nyt sted hvert år
At hr og fru Jensen kan møde toppolitiker og få en uformel snak
Ikke samme leverandører hvert år
Flere debatter, som fører til kollektiv handling
Mere diversitet
Samtidige men mindre satellit-events rundt i landet/udlandet
Siden 2011 årets begivenhed👍👍
Bedre pendling mellem lufthavn og Allinge.
Klima og miljø afspejles mere både praktisk og i events
Skarpe/skrappe unge i debat med top-top-politikerne på stor scene
Fær mødet til Fyn
Et Folkemøde der flytter rundt i landet
Inddrag planer fra andre dele af landet.
Flere grønne flyrejser
Indførelse af en organiseret proces for match mellem udbydere af debatter og dem der ønsker 
at deltage i debatter.
Mere hjerte, mindre statistik
Bliv på Bornholm

Folkemødet er udstillingsvindue for et mini-samfund som lever sammen på en klimavenlig måde.
Fælles idebank ift fælles debatter
Folkemøde i HELE landet - modermøde på Bornholm men andre møder/oplæg og dialoger i 
hele landet.
Bedre kvalitet i indhold. Kvalitet over kvantitet
I gør det helt fantastisk godt
Bøde for all-male-panels
At tale om at WHO planlægger at  sætte Grundloven til side
Flere shuttlebusser ml  fm og lufthavn/færge
Dem med flest penge skal ikke ha mest plads - sådan er det nu
at flere organisationer går sammen i fælles telte og på den måde skaber plads og rum til flere 
deltagere
Var udskamningen og forfølgelsen af uvaccinerede i orden?
At der er nogle med fra alle lande, selv Påskeøen
At store konsulent firmaers receptioner er åbne fremfor at være lukkede netværks 
arrangementer  / tænk hvad man kunne møde at nye nuancer på demokrati
Samarbejde med vandflyveren
Globalt hub - også for handling for Verdensmålene - tilgængeligt for alle.
‘blinddating’ ml. vidt forskellige mennesker
At politikere i højere grad bruger FM som folkelig  lytte- og sparringsmulighed
Folkemødet på finansloven. Så priser kan holdes nede.



Ramme for ungedeltagelse uden  festival/fest vibe
At alle får minimum 1 ny ven
God idé med virtuel adgang til FM - igen
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