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Referat i henhold til dagsordenen 

1. Da de nye i gruppen ikke var til stede, sprang vi dette punkt over. 

2. På et tidligere møde har vi fastlagt ”roller” for John H. og Solvejg. Henrik vil gerne beskæftige sig med 

rene it-opgaver, så nu mangler vi kun at fastlægge, hvad John S. vil lave. 

3. SKLA.dk er som sådan færdig i nyt design på WordPress. Arbejdet fremover vil bestå i yderligere 

udvikling og opdatering med diverse referater mv. 

Diverse værktøjer til hjemmesiden (WordPress temaer, etc.) tilhører nu SKLA. 

Den formelle indehaver af domænet SKLA.dk + webhotel på one.com er nu John Hansen, da indehaver 

skal være en person og ikke en organisation. Vi diskuterede, hvordan vi sikrer, at diverse koder og 

passwords er tilgængelig for flere personer, ifald uheldet skulle være ude. Løsningen på dette bliver 

kommunikeret til Hjemmesidegruppen 

4. Vi vil forøge med skiftende billeder i logofeltet, således, at siden bliver mere dynamisk. 

Vi kunne evt. oprette en side til fotos fra begivenheder, møder o.lign., så vi holder disse ude af de 

oplysende sider. 

5. SKLATO.dk, som tidligere har været anvendt som ”sandkasse” til kursus, er nu nedlagt, og vores plads 

på webhotel-serveren er udvidet, således, at vi har plads til ”sandkasse” på SKLA.dk. 

6. Tandslet arkiv har endnu ikke fået slettet sin gamle hjemmeside på SKLA.dk. 

Kegnæs arkiv har brug for assistance, så John har møde med dem den 31. maj 2017. 

Lysabild arkiv har haft ”spam” i kommentarfeltet – arkiverne opfordres til at få lukket for muligheden 

for kommentarer i WordPress. 

7. Gruppen planlægger at mødes med webmastre fra arkiverne til et erfaringsmøde. 

8. Se under ”Udvidelse af SKLA.dk”. 
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