Svebølle 22 05 08
Medlemsmøde på Svebølle skole.
19 medlemmer mødt.
Formanden bød velkommen, og foreslog at næste messe bliver søndag d.
01 03 09.
Kaj vil kontakte Steffen Dinesen.
Kaj modtager tilmeldinger til møllemarkedet i Kalundborg d. 24/ 08
Der er plads til 6 – 7 medlemmer i det telt vi får til rådighed.
Anders og Mona vil fortælle om vores hjemmeside.
Anders har lavet en ny skabelon. (forside)
På den er der lavet en side med vedtægter, en med historie, en med
kontakt til bestyrelsen, og en for medlemmer, hvor vi er sat op i
rækkefølge.
Her vil vi kunne lave vores egen hjemmeside, med tekst, billeder og
øvrige oplysninger vi måtte have. Vi har mulighed får at lave blog`s. Og
der kan vi sætte vores samling ind med de ting vi hver især ønsker skal
med.
Hostmasteren vi bliver tilsluttet koster ca. 300,00 kr. om året.
Anders har mulighed får at lave undervisning i at bruge sin hjemmeside.
Det vil foregå i Slagelse hvor der er mulighed for at sætte en bærbar
Computer op og med net adgang.
Formanden spurgte til Copyright, og Anders fortæller at produkter ikke
er omfattet hvorimod billeder andre har taget, samt tekst hvor der ikke må
gengives fra uden tilladelse kan være omfattet.
Hvis nogen vil søge på et bestemt objekt eller en bestemt samling, kan
det nemt lade sig gøre.
Et medlem spurgte om det var muligt at få tællere på, således at man kan
se hvor mange der besøger hjemmesiden. Det er muligt.
Medlemmerne synes, af det der var blevet fremlagt kunne vise, at
Samlerklubben virkelig kunne få et arbejdsredskab, som kunne bruges og
vises frem.
Anders og Mona ville herefter gå i gang med at oprette hjemmesiden, og
Mona vil derefter stå får den daglige drift, og medlemmer vil senere få
mere at vide om oplæring og brug.
Anders fortalte efterfølgende at han havde fået fat i en spændende ting til
sin samling.
Medlemsmødet sluttede med at der blev udvekslet ting og erfaringer.
p.b.v.
Leif Jensen

