
Info-udvalgets beretning for 2005 

  

Info-udvalget har iht sin målsætning to hovedopgaver, dels at varetage kommunikationen til 

medlemmer og andre interessenter via hjemmesiden, dels at sikre at HIF har en tidssvarende 

IT-installation. 

 

I beretningen for 2004 kunne vi berette, at vi havde udvalgt to mulige leverandører af det CMS 

system, der skulle medvirke til at skabe en mere interessant og levende hjemmeside. Efter 

lang tids afprøven lykkedes det i løbet af sommeren at få truffet et valg, nemlig løsningen fra 

Siteworks. Herefter startede en hård periode, hvor der både skulle fokuseres på at holde den 

eksisterende hjemmeside i live og på få stablet den nye på benene. 

 

Som altid, når man begynder at gå i detaljer med tingene, så opstår der en række spørgsmål 

til, hvordan man egentlig gør tingene mest hensigtsmæssigt, men faktisk gav systemets 

opbygning af nyhedsformidlingen os en uventet mulighed for at vise nyheder fra alle hold og 

organisatoriske enheder på forsiden. En ting der gør det spændende for selv info-udvalgets 

medlemmer at kikke på hjemmesiden. 

 

Den 22. november 2005 lykkedes det at få sat den nye hjemmeside i drift, og hurtigt kunne vi 

konstatere, at der var mange besøgende, typisk mellem 500 og 1000 om dagen – vi har dog 

set knap 1700 besøgende på en enkelt dag i januar. 

 

Det lykkedes også at få de første 15-20 ledere på kursus i, hvordan de kunne vedligeholde 

deres del af hjemmesiden, og snart var der fuld gang i nyhedsformidlingen, selv i en ellers ret 

død fodboldperiode. 

 

Det var selvfølgelig de mest interesserede hold (-ledere), der var på banen fra starten, og nu 

kommer den lidt mere træge periode, hvor vi skal se at finde en repræsentant for de øvrige 

hold og organisatoriske enheder, så de også kan blive repræsenteret på hjemmesiden, og da vi 

jo deler hjemmesiden med HFAS, så ville det da også være rart at se lidt aktivitet fra den kant. 

 

På IT siden har vi haft et stabilt år med nogle få ny anskaffelser i form af en farveprinter og et 

trådløst netværk. Da vi efterhånden har kørt i mange år på den nuværende platform, så må vi 

til at forberede os på, at vi inden for en overskuelig tid må foretage en opgradering/udskift-

ning. Info-udvalget har derfor på baggrund af den økonomiske situation foreslået, at halvdelen 

af anskaffelsesbeløbet hensættes til senere brug. 

 

Ved starten af 2005 bestod udvalget af Annie Jensen, Susanne Nellemann Hansen, Michael 

Hentrich og undertegnede. Vicki var dog fortsat med at vedligeholde ”ungdomssiden”, og da 

arbejdet med den nye hjemmeside for alvor gik i gang, så kunne Vicki ikke nære sig og gik 

med fuld kraft ind i arbejdet igen. 

 

Første halvdel af 2005 indebar også det triste, at Susanne forlod HIFs kontor, fordi hun 

”desværre” havde fået job, men heldigvis var Susanne blevet så grebet af arbejdet med 

hjemmesiden, at hun valgte at fortsætte arbejdet med hjemmesiden i fritiden. 

 

En stor tak til hele udvalget for en stor indsats i 2005! 

  

Der skal også lyde en tak til vore leverandører, som vi har haft et godt samarbejde med i 

2005. På hjemmesiden kan I se disse og deres bidrag under Info-udvalget/Sponsorer. 
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