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Dagsorden 1. Godkendelse af referat samt status over tidligere referater 

Referat fra møde den 18. januar 2012 blev godkendt. Men udvalget udtrykker 

manglende forståelse for den manglende respons især fra opgaver, der relaterer sig 

til FNF. 

 2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt. 

 3. Status og demo af hjemmeside med underliggende sider 

Det er første og eneste gang udvalget får lejlighed til at komme med udkast til de 

underliggende sider. Udvalget afgav under demonstrationer en del bemærkninger og 

forslag. 

Projektets totale afslutningstidspunkt er endnu uklart, men der vil ske en gradvis 

implementering. 

Lokalforeningers hjemmesider, der i sin tid er kodet af landsforeningen, skal 

nedlægges. Disse foreninger må overveje at overgå til det nye fælles koncept eller 

selv foranledige udarbejdelse af ny hjemmeside. 

Der knytter sig et stort arbejde med review af de eksisterende underliggende sider. 

Af ressourcemæssige årsager kan dette arbejde ikke alene gennemføres af 

sekretariatet. Opgaven må derfor lægges åbent ud til foreningen, så der 

efterfølgende kan ske rettelser til de pågældende sider. 

Ansvar for at ajourføre hjemmesidens hovedside tillægges generalsekretæren. 



Lokalforeningerne i Ringsted, Hvidovre og Rudersdal bliver testforeninger forud for, 

at den nye version lægges ud til alle. 

På tillidsmandsmødet i november bliver projektet præsenteret. 

4. Status på kontakt til samarbejdende medlemmer. 

Besluttet, at der indtil videre ikke skal iværksættes yderligere foranstaltninger med 

henblik på øget bladsamarbejde, men vi er fortsat interesseret i ad hoc initiativer. 

5. Evaluering af blad.  

Til bladets redaktionelle linie og bladets layout indgår der fortsat positive 

bemærkninger.  

Der har været en tilkendegivelse af, at der er for meget referatstof i bladet. Det er 

naturligvis en afvejning der skal gøres, og udvalget er enig i, at detaljeret referatstof 

skal nedprioriteres. Opgaven er at finde balancen mellem læsere, der er aktive i 

foreningslivet, og læsere, der alene får foreningsinformation via bladet. 

I layout skal der være en mere kritisk holdning til kvaliteten af billeder, der bliver 

anvendt. Endvidere skal forsiden til enhver tid være ”spændende”. 

På baggrund af en foreningshenvendelse godkendte udvalget, at redaktøren mod 

betaling kan optage rejseannoncer, uagtet rejsen ikke går til et nordisk land eller har 

et nordisk tema. 

Udvalget gentog målsætning om at bladet skal være på max 32 sider og have et 

indhold med 60% tekst og 40% billeder/luft. 

Et ønske om at der skal udkomme et blad med foreningernes aktiviteter, kan 

udvalget ikke støtte, idet man henviser til de mange lokal- og kredsblade, samt til 

den kommende nye version af hjemmesiden. 

Udvalget konstaterer endnu engang, at man ikke har været involveret i revision af 

hvervefolder. 

6. Redaktørens hjørne.  

Redaktøren orienterede om det næste nummer. 

I et kommende nummer vil der komme en artikel om de samarbejdende 

oplysningsforbund, der har et nordisk tema. 

7. Udvalgets sidste møde.    

Med henvisning til at landsstyrelsen på sit næste møde forventeligt godkender en ny 

udvalgsstruktur, blev dette møde udvalgets sidste. Formanden takkede udvalget for 

et godt samarbejde og fandt, at udvalget har udfyldt sin opgave på flere væsentlige 

opgaver, men at der desværre også fortsat henstår nogle opgaver for at opnå den 

optimale interne og eksterne kommunikation. 


