
Artikel om Ny hjemmeside til foreningen 
Skrevet af Ole Welling Hansen 
 
 
 
Vi er et udvalg på 3 medlemmer - Søren samt 2 x Ole, som er i gang med  at udarbejde en ny 
hjemmeside til foreningen. 
 
Jeg er den 3. mand og er ganske ny i foreningen. Den 1. januar i år blev jeg medlem. 
På generalforsamlingen den 7. januar meldte jeg mig i udvalget "Foreningens WEB-side" 
Bestyrelsen har givet grønt lys for at lave et nyt design. Et af mine første spørgsmål til Ole og Søren 
var: "Hvorfor en ny hjemmeside?" 
Svaret var egentlig logisk nok: 
 

• Det er lettere at finde rundt i noget vi selv har lavet 
• Det er lettere at tilføje / fjerne dele i noget vi kende 
• Forandring skader jo ikke 

 
I vort udvalg besluttede at have et grundlayout klart omkring 1. august. 
 
Et andet spørgsmål: "Kan jeg det?" Hertil er svaret: "Jo det mest grundlæggende, men vi får brug 
for assistance - assistance til hvad?" 
 

• Ideer til indholdet 
• Gode artikler 
• Gode historier 
• Feed Back fra bestyrelsen 
• Fangstresultater og Billeder 

 
Hjemmesiden vil altid afspejle foreningens lyst til at have en sådan. Foreningen er medlemmerne. 
Derfor er vedligeholdelsesarbejdet yderst vigtigt. Vi skal ikke lave noget, hvis ikke vi mener det. 
Nyheder skal ikke være antikvariske - derfor hellere ingenting end noget forældet stof.  
Da vi er en lystfiskerforening hvor medlemmerne, som højeste prioritet, ønsker at fiske, er det klart 
at hjemmesiden ikke skal "fylde" for meget. Til gengæld skal hjemmesiden primært opfylde 
følgende: 
 

• Info til medlemmerne 
• Info vedrørende salg af dagkort 
• Let at betjene - god overskuelighed 
• Henvisninger til andre relevante hjemmesider 

 
Foreningsbladet "Optimisten" vil fremover også kunne findes på hjemmesiden som PDF-fil. Af 
pladshensyn vil nok kun et begrænset antal udgaver være at finde, men disse kan jo blot gemmes på 
ens egen PC. 
 
Vi har i udvalget talt om. via hjemmesiden og E-mail. at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne. 
Dette kunne f.eks. være  når der skal bruges assistance til diverse foreningsarbejde. 



 
I løbet af sensommeren "Lukker" vi øjnene, lukker den "gamle side" ned og sender "den nye side" 
ud på http://langaa-sf.dk  
Vi viser her et skærmbillede af forsiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Her et skærmbillede hvor et eksempel på fotoalbum vises: 

 
 
Her et skærmbillede visende muligheden for beregning af f.eks. konditionstallet: 
 

 



For god ordens skyld skal til sidst nævnes, at der aldrig vil blive lagt ulovlig software eller 
belsatende materiale på siden - ej heller vil vi linke til sådant. 
Hvis et medlem føler at visse billeder er "trælse" i relation til egen person vil disse billeder blive 
fjernet på forlangende. 
Det kan være belastende at have sin mailadresse liggende til offentlig skue (spam) - så overvej 
dette! 
 
Indtil siden placeres endeligt på vor hjemmesideadresse kan den midlertidig ses på linket: 
 
http://olewelling.dk/lsf2 
 
Venlig hilsen 
Ole 
Også på vegne af Søren og Ole 


