
Møde i hjemmesidegruppen

Egen, den 01.11.2016
Til stede var: Solvejg Ravn, John Hansen og Hans Erik Hansen (referent).

Fraværende: Preben Vagn Knudsen.

Jævnfør beslutning på sidste møde kunne HEH oplyse, at der var besluttet 2 ”undervisningsdage” 
for de 5 arkiver, som p.t. ikke har eget domæne. Interessen for at deltage har vist sig større end 
først antaget, hvorfor det deles over 2 dage, nemlig den 7. og den 21. januar 2017 i Svenstrup 
Arkivs lokaler i Stevning gl. skole. 
Vagn Hesselager har bekræftet reservation af lokalet til de pågældende dage. Preben og John har 
bekræftet af ville undervise de to dage.

Deltagerne er som følger, incl. ekstratilmeldte:

Deltagere den 7. januar 2017, kl. 9.00
Finn Vogensen, Broager,
Søren Andersen, Kegnæs,
Ekstra deltager fra Kegnæs, (navn endnu ikke meddelt)
Jan Milo, Lysabild,
Poul Råby Pedersen, Lysabild,
Fra hjemmesidegruppen John, Preben og Hans Erik

Deltagere den 21. januar 2017, kl. 9.00
Jørgen Lyk, Tandslet,
Palle Fløe, Ulkebøl,
Henrik Delf, Sønderborg
Henriette Matthisen, Holm,
Solvejg Ravn, Ulkebøl
Fra hjemmesidegruppen John, Preben og Hans Erik

Det aftaltes at HEH sørger for frokost og drikkevarer til en frokostpause. Der antages at være 
mulighed for kaffe på stedet.
Ikke alle ovenfor anførte deltagere har endnu bekræftet deltagelse, men HEH vil udsende mail til 
deltagerne ca. 1. december – med info om forberedelser til ”undervisningen”. Herunder at de 
deltagende arkiver inden arrangementet skal have skaffet sig ”et domæne”, og installeret 
Wordpress herpå. Som hjælp hertil findes en wordpress-bog, der forsøges mangfoldiggjort til 



uddeling på nedennævnte repræsentantskabsmøde (forsøges trykt i Sønderborg Arkiv). Action 
HEH. Deltagerne skal selvfølgelig medbringe egen bærbar PC til arbejdet.

På det kommende repræsentantskabsmøde, den 13. december, skal sikres godkendelse af 
økonomien bag disse domæner, samt udgifterne til kurser i Wordpress, såvel de to indledende som
senere kurser i 2017 – arrangeret af uddannelsesgruppen. HEH tager fornyet kontakt til 
uddannelsesgruppen. Hørup har betalt 423,75 kr  for webhotel profesionel – 12 måneder, 
domæneafgift 1. periode og oprettelsesgebyr, samt moms. Årsagen til den lave pris er 50% rabat 
på det hele.

Efter drøftelse/beslutninger vedr. ”undervisningsdagene” drøftedes opsætning og udseende af 
SKLA’s ny hjemmeside, idet nuværende ønskedes ændret. John og Solvejg havde været en del 
themaer igennem og var stoppet op ved Twenty Twelve, som der skønnedes potentiale i til at 
arbejde videre med. 
Såvel John som Solvejg vil arbejde videre med mulighederne – og der er efterfølgende fundet en 
endnu bedre skabelon, som det er valgt at lægge ind.  Herom mere på næste møde, som der er 
ikke fastsat nogen dato til.
Hans Erik


