Thyregod-Vester Lokalråds erfaring med ny
hjemmeside – en anbefaling til andre lokalråd:

Hvordan holder et lokalråd sig synlig og spilbar i
lokalsamfundet. Ja, i hvert fald er det helt centralt
med gode kommunikationsveje ud til lokalområdet.
Vigtige elementer er en god facebookkorrespondance, der spiller godt sammen med en
levende og tidssvarende hjemmeside.
I Thyregod-Vester har vi netop taget vores nye hjemmeside i brug. Hjemmesiden er skabt i et forbilledligt
samarbejde med virksomheden Foreningssider.dk. De tilbyder et hjemmesideværktøj, der er målrettet
foreningslivet og samtidigt også fuldstændigt velegnet til lokalråd. Værktøjet gør det let for det enkelte
lokalråd at opbygge en præsentabel og overskuelig hjemmeside.
Vores nye hjemmeside er på ganske kort tid sat i verden af undertegnede, Bjarne Boysen, som var helt uden
erfaring med dens slags arbejde og i øvrigt absolut ikke nogen IT-ørn. Det kan lade sig gøre, fordi værktøjet
er skruet sammen på en logisk og forståelig måde.
Et andet vigtigt element har været, at der stilles gratis support til rådighed.
”Det har for mit vedkommende betydet, at jeg har kunnet ringe og få hjælp med små spørgsmål, hvor jeg
ellers nok ville have samlet flere spørgsmål til en uoverskuelig bunke, hvor jeg så alligevel nok ville have
svært ved at holde styr på løsningerne. Med små spørgsmål, som blev afklaret hurtigt, oplevede jeg mange
små sejre, som gav blod på tanden og lyst til at gå videre.”
”Og så er der også en udmærket on-line manual, som hjalp mig til at fastholde og udbygge min forståelse af
de utallige muligheder.”
En tidssvarende hjemmeside skal også fungere godt på mobiltelefoner. Indtil videre er ca. halvdelen af
besøgene på vores nye hjemmeside fra en mobiltelefon.
I nogle områder i Vejle Kommune er der et tæt samspil mellem lokalrådet og områdets foreninger, hvor også
hjemmesiderne er koordineret. I disse områder er Foreningssider.dk’s type hjemmeside ganske velegnet. En
lille forening i lokalområdet – fx en pensionistforening, en badmintonklub o.s.v. – kan have deres egen lille
side, som de selv redigerer eller får hjælp til, og som indgår med en side på lokalrådets hjemmeside.
Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at en hjemmeside ikke er lænket til en enkelt person, som jo kan køre
træt eller fraflytte. En ny hjemmesideredaktør – også uden erfaring - skal gerne kunne træde ind i arbejdet
nærmest med dags varsel. Og det kan lade sig gøre med dette værktøj.
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Se eventuelt mere på https://www.foreningssider.dk/
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