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REFERAT 
Emne ERFA-møde i SKLA’s IT-/Hjemmesidegruppe 

Sted Frivillighedens Hus, Sønderborg 

Dato  17. maj 2022 

Deltagere Augustenborg: Bo Vistisen 
Broager: Kenneth Skau Jørgensen  
Egen: John Hansen 
Gråsten: Preben Vagn Knudsen 
Hørup: Ove Træger, Bent Jürgensen 
IHSS Sønderborg: Finn Marquardsen 
Nordborg: Jens Ravnsbæk 
Sundeved: Lorents Nielsen  
Ulkebøl: Helene Petersen, Solvejg Ravn 
Tandslet: Lone Thomsen  

Referat til skla.dk 

Referent Solvejg Ravn 

 

Dagsorden 

1. Velkommen (John) 

2. Louise Toft Petersen fra SLA, Arkivassistenten  

a. Cookies på hjemmesider  

b. Hvordan kan man kombinere Facebook og hjemmesiden 

3. Blokeditor i WordPress (John) 

4. Bordet rundt, hvad er der af udfordringer. Ideer, udveksling af erfaringer 

5. Eventuelt 

Ad 2 En cookie er en lille tekstfil, der bliver gemt på den besøgendes, hver gang han eller hun besøger din 

hjemmeside. Ifølge EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) skal en hjemmeside gøre brugeren 

opmærksom på brug af cookies. 

Vi kan tjekke vores hjemmesider for cookies ved at følge anvisningen i Louises præsentation 

https://skla.dk/wp-content/uploads/2022/05/Cookies-og-Facebook-skla-22-maj-2022.pdf  

Hvis hjemmesiden ikke sætter cookies, er vi ikke forpligtet til at oplyse noget om cookies. 

 

Automatisk post på Facebook af indlæg på hjemmesiden kan udføres via forskellige plugins, både 

gratis og betalte, se Louises præsentation fra side 28.  

https://skla.dk/wp-content/uploads/2022/05/Cookies-og-Facebook-skla-22-maj-2022.pdf


 

Ad 3 Det kan være svært at vænne sig til at bruge blokeditor i WP, og der findes alternativer som Beaver 

Builder, Elementor og andre. Louise anbefaler, at man bruger WP’s egen blokeditor, bl.a. fordi det 

skal være ukompliceret for nye webmasters at overtage editering af vores hjemmesider. 

Ad 4 Tandslet, Lone: Efterlyser anbefaling af software til afspilning af video og lyd på hjemmesiden. Der 

diskuteres Soundcloud og Vimeo. 

IHSS, Finn: Fortæller om arkivets arbejde med at opsætte gamle pc’ere til brug for besøgende i deres 

udstilling. 

Hørup, Ove: Arkivets hjemmeside er i ”dvale”, man søger en ny webmaster. 

Nordborg, Jens: Fortæller om en ny version af Webtrees til visning af slægtsdatabaser 

Augustenborg, Bo: Fortæller om arbejdet med at lægge Linux Mint på deres gamle laptop pc’ere. 

Ulkebøl: Solvejg fortæller om arkivets udfordringer med lokaler på Kasernen. Helene ønsker afklaring 

af, på hvilket niveau SKLA skal lave WordPress-kursus.  

Broager, Kenneth: Fortæller at arkivet kun bruger OneDrive som backup 

Gråsten, Preben: Arkivets nye lokaler giver mange besøgende pga. den gode beliggenhed. Det kræver 

dog en del arbejde med viduesudsmykning. 

Sundeved, Ove: Arkivet har fået en ny bestyrelse, 3-4 medlemmer er udskiftet. De har pt. ingen 

arkivleder, arbejder med kollektiv ledelse. Der er dog fundet en ny. 

Ad 5 Der aftales at arrangere en ny WordPress workshop efter sommerferien som en foreløbig erstatning 

for et kursus (se punkt 4, Ulkebøl)  

 


