Bilag til dagsorden punkt 9 dagsorden 25 04 2012
Overvej inden mødet
Evaluering af hjemmeside og kirkeblad.
Det er et år siden vi satte disse to projekter i gang.
Hjemmeside:
Hvordan kører den? Michael, synes det kører OK, langt på vej, Stoffet til hjemmesiden kommer i
god tid, ikke meget redigerende, der skal ind i mellem skrives lidt til. Marianne er god til at sende
billede med små kommentarer.
Tidsmæssigt er det OK. Omkring december kom der meget, som satte lidt pres på.
Kirkens liv og vækst lægges ind på hjemmesiden.
Alt det gamle det som er passé skal pilles af hjemmesiden, når det er afviklet.
Er der nok der skriver på den? Der er nok, der skriver, det vil dog være ønskelig om der var nogle der have frimodighed til at skrive lidt til hjemmesiden. Under punktet Tro og eksistens.
Foromtale i forbindelse med arrangementer og efter arrangementer.
Er det dobbelt med: ”Tro og eksistens” og ”Præsterne har ordet”, det sidste slettes og kommer ind
under ”Tro og eksistens”.
Hvor mange har været inde og se på den? Hardi undersøger om han har mulighed for at se om
han kan komme ind på webmaster siden. ca.1000 besøg pr. måned.
Er den ”levende” nok? Er den nem at finde rundt på?
Er der noget der kan ønskes anderledes og bedre?
Jan Mygind skal kontaktes omkring Kirkens kor. Den skal lige redigeres.
Kirkens Børneklub skal opdateres og program lægges ind.
Tro og eksistens her kunne kirkens liv og vækst.
Aktuelt og nyheder er dobbelt?
Enkelte billeder skal tages om, med neutral baggrund.

Kirkebladet:
Er vi tilfredse med bladet?
Er der kommet mere ”liv” i det?
Hvordan går det med at få forskellige til at skrive- også folk udefra? Folk er villig til at skrive i
bladet, det er fint at der udsendes en oversigt en måned før deadline.
Får vi fat i de gode historier - de historier som folk vil læse?
Hardi: det går rimeligt godt med stoffet, men det var ønskeligt med færre stavefejl. Som så bliver
rettet undervejs.
Er der nogen, der får oplysning omkring kirkelige arrangementer som kan være aktuel for hjemmeside og kirkeblad, så vil redaktionen gerne høre om det.

