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Ny hjemmeside 

 

Vores hjemmeside har i mange år og i stigende grad været svær at have med at gøre. Skulle man lave større 

ændringer, forudsatte det, at man havde IT-færdigheder af særlig kaliber og kunne bruge en række koder 

og formler, som de fleste af os ikke lige har helt på fingrene. Derfor har vi også i stigende grad skulle købe 

os til hjælp hos nogen, der kendte systemet, sproget, koderne, og det har kostet os mange penge. Ikke fordi 

vi har samarbejdet med nogen, der tog for meget for at yde den service, vi efterspurgte, men fordi vores 

behov for at spørge blev større og større.  

Efter sidste generalforsamling besluttede bestyrelsen, at vi skulle lægge vores hjemmeside på en platform, 

det var nemmere at gå til, og flere af os kendte til hjemmesideprogrammer, vi havde haft let ved at arbejde 

med (bl.a. fra vore private hjemmesider). Vi brugte så (nok for) lang tid på at beslutte, hvad vi ville vælge, 

og hvordan det skulle designes. Og da vi så endelig havde besluttet os for et program, var det købt og 

nedlagt af en konkurrent, vi tilfældigvis abonnerer på, nemlig det firma, hvor den nuværende hjemmeside 

ligger. Og vi kunne i stedet bruge det hjemmesideprogram, de stiller gratis til rådighed for hjemmesider, de 

i forvejen huser. 

Det blev så mig forundt at være den, der skulle bide i det sure æble og lægge vores egen gode gamle 

hjemmeside over på en ny og enklere platform, som vi i første omgang IKKE selv havde valgt, fordi den 

virkede lidt kompliceret. Men da det efterhånden var vores eneste mulighed, kastede jeg mig over 

opgaven, og jeg kan med lettelse fortælle jer alle sammen, at det nu er lykkedes at lave en ny hjemmeside – 

og at det ikke var så besværligt, som frygtet. Faktisk har det vist sig, at det program, vi blev tvunget til at 

bruge, er rigtig fint og kan det meste af det, det gamle kunne. Så vi har fået en ny hjemmeside, og den vil 

være i drift fra begyndelsen af uge 44. 

Når I så går ind på www.onsdagsmalerne, vil I lægge mærke til, at designet hist og her har ændret sig (det 

er lavet efter min smag, og den kan kritiseres, og det er da heller ikke umuligt at lave designet om). Men at 

der 1:1 er det samme indhold og nogenlunde den samme opbygning, som der var på vores gamle 

hjemmeside. I den første uge vil den ikke virke helt, som den skal, fordi jeg ikke kunne lægge filer (referater, 

orienteringsbreve og den slags) ind i den prøveversion, jeg lavede den nye version i. Men når den er købt 

og betalt i næste uge, kan jeg lægge alle filer ind, også alle dem, vi ikke har fodret hjemmesiden med de 

sidste 3 måneder, fordi vi ikke ville bruge flere penge på den gamle. Jeg vil tro, at når vi går ind i uge 45, er 

den helt, som den skal være. Måske med én undtagelse: Jeg er ikke sikker på, om jeg kan lægge videoer ind. 

Et par af jer havde videoer i jeres egne præsentationer. Dem har jeg gemt. Og jeg vil også forsøge at lægge 

dem ind. Og hvis det ikke lykkes, vil jeg sende filerne til jer, der havde lagt dem ind, så I i det mindste selv 

har dem. 

Når jeg siger, at den ny er nogenlunde mage til den gamle, er det måske ikke helt rigtigt, især ikke når det 

gælder jeres egne præsentationssider. Jeg har siddet og overført/kopieret alle jeres adresser, mailadresser, 

telefonnumre og hjemmesidelinks, men lur mig, om der ikke hist og pist har indsneget sig en fejl. I bedes 

alle kontrollere, om de faktuelle oplysninger om jer alle hver især er korrekte. Og er der fejl, må I sende en 

mail til finn@gaunaa.com hvor I gør opmærksom på fejl. Der kan også være fejl i de tekster, I hver især har 

skrevet for at præsentere jer selv. Dem har jeg ganske vist kopieret og lagt direkte over. Men hist og pist 
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har jeg selv fundet steder, hvor to ord er skrevet sammen og den slags. Så læs teksterne igennem. Hvis der 

er fejl, vil jeg henstille, at man ikke skriver, at ”der mangler komma efter det i 3 linje”, men at man 

simpelthen selv kopierer teksten, retter den til, og sender den rigtige hele tekst på mail til mig, så jeg bare 

kan kopiere en hel ny tekst over. Og apropos tekst er der stor forskel på, hvor meget I hver især skriver om 

jer selv. En god medieregel, når det gælder tekst på hjemmesider, er, at man ikke skal skrive mere end 500 

anslag. Er der mere, gider folk ikke læse det. Og så er det hele jo lige meget. Så tænk alle over, hvad I har 

skrevet. Og har I skrevet meget, bedes I koge det ned til omkring de 500 anslag. 

Apropos begrænsningens kunst. Der er stor forskel på, hvor mange billeder, man har ladet sig præsentere 

med. I bestyrelsen er vi nået frem til, at max. 10 må være nok til at vise bredden i sit samlede værk. Så vil I 

fjerne billeder, kan I bare skrive billedernes titel til mig. Så ryger de ud. Og når man, som jeg nu har gjort, 

har været det hele igennem, også alle billederne, kan man ikke lade være med at tænke på, at en del af 

billederne er ret så gamle. Kunne det ikke tænkes, at flere af jer har nyere værker, der burde vises, frem for 

noget, man har lavet engang for længe siden? Send nye billeder til mig på mailen, og sørg for at alle billeder 

har en titel som ’ved havet’ frem for ’IMG715’. For billedets navn ses under billederne i præsentationen, og 

her virker det bedst med en forståelig titel. 

Mange af jer har en oversigt over udstillinger, I har deltaget I. Men det virker som om, at mange af jer har 

glemt at føre listerne ajour. Hvis I ønsker at gøre det, bedes I gøre som ønsket ovenfor, når det gælder hele 

tekster: Kopier udstillingslisten, ret i den og send den ny til mig på mail. Til gengæld vil jeg love jer, at jeg 

fremadrettet selv vil gå ind og rette i listerne, når I fra nu af har deltaget i foreningens egne udstillinger. 

Til slut lidt om informationerne og arkivet. Som det er nu, er der oplysninger om møder, udstillinger og 

arrangementer tilbage til 2012. Hvis nogle ligger inde med noget, de synes mangler i arkivet, må man gerne 

sende filer til mig. Også om noget, der ligger før 2012. Så vi på en eller anden måde også kunne få styr på 

foreningens lange historie og finde spor af fortiden i arkivet. 

 

Venlig hilsen 

 

Finn Gaunaa 
Webmaster 
 

 

 


