
Referat hjemmesidegruppen 2-4-2012 i Augustenborg 

Gamle hjemmesider der er blevet flyttet til nye system, slettes nu i det gamle system. 

Pas på med indgangssiden der kan linke videre til nye side (Preben). 

 

Ulkebøls indgang på skla.dk ændres så der er navn til både Sdb. Og Ulkebøl (Preben). 

 

Vedtægtsændringer og dagsorden lægges på hjemmesiden. 

Der ændres på mail-adresserne: 

webmaster@skla.dk og support@skla.dk 

til at videresende til både Preben, Karin og Frede (Preben). 

 

Spørgeskema om aktivitetsniveau i arkiverne og foreningerne lægges på hjemmesiden (Karin). 

 

Kursus-hjemmesiderne på sklato.dk fortsætter året ud, hvorefter der tages stilling hvad der ska ske 

med denne ekstra hjemmeside. 

 

Lidt løs snak om Miniarkibas og Arkibas. Mødet om Arkibas er desværre samme aften som 

generalforsamlingen i skla, så vi kan desværre ikke deltage. 

 

Der sendes følgende indlæg til generalforsamlingen fra hjemmesidegruppen: 

 

Hjemmesidegruppen har i løbet af 2011 fået flyttet alle arkivers hjemmesiderne over i det nye 

system WebsiteBaker. Det syntes at arkiverne har fået et lidt lettere system at arbejde med. 

 

I november afholdt gruppen et kursus i det nye hjemmesidesystem. Der var stor deltagelse fra 

næsten samtlige arkiver, hvor der blev arbejdet med stor iver i det nye system. Der var enkelte 

opsætningsproblemer der efterfølgende er blevet løst. 

 

Forsøget med et fælles kalendersystem for alle arkiver og foreninger på skla har kørt i 2011, men 

da der ikke har været nogen særlig interesse for dette fra arkivernes side, fjernes kalenderen fra 

skla's hjemmeside. 

 

Karin og Preben har været ude er par gange til lidt hjemmesidehjælp og andet. 

 

I løbet af 2012 forventes afholdt et opfølgningsmøde i at arbejde med den nye hjemmeside, og dette 

er afholdt. Endnu et opfølgningsmøde i efteråret var måske oplagt. 

 

Husk, at hjemmesidegruppen altid er meget villig til at opdatere ændringer i navne, adresser, 

telefonnumre og e-mailadresser – bare giv' os besked! 

 

 

Mødet slut 21.15 
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