H/F Sommervirke
Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. september 2018, kl. 17:00
Mødet var indkaldt af formand og kasserer for at drøfte status vedr. webmaster for HF
Sommervirke
Dagens program:
1. Velkommen
Ove bød velkommen
2. Til stede
Alle
3. Referent
Jørgen
4. Webmaster og administrator på kontor-PC
Maibritt fortalte om den samtale, hun har haft med Torben om varetagelsen af opgaven
som webmaster for foreningen. Hun har modtaget koder til kontor-PC og Torben har
oplyst, at det er foreningen og ikke webmaster, som har ejerskab og rettigheder til
hjemmesiden.
Maibritt kunne meddele, at Torben gerne ville påtage sig arbejdet som webmaster også
udover næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstaterede med tilfredshed, at Torben vil fortsætte som foreningens
webmaster. Bestyrelsen bad Maibritt viderebringe tak til Torben samt spørge, om han er
med på at mødes med bestyrelsen for at snakke om evt. ideer til ændring/forbedring af
hjemmesiden fra hans og bestyrelsens side. Maibritt vil endvidere forhøre sig hos Torben,
om rollen som webmaster kan udføres fra eksterne PC’ere, og hvordan bestyrelsen i dette
tilfælde kan få adgang til hjemmesidens arkitektur m.v., såfremt opgaven på et tidspunkt
måtte skulle overføres til en anden person.
Al kommunikation med Torben kan ske på mailadressen webmaster@hfsommervirke.dk.
Maibritt rejste endvidere spørgsmålet, om Torben samtidig skal have
administratorrettigheder til foreningens kontor-PC. Bestyrelsen kunne ikke umiddelbart
gennemskue, om det er nødvendigt at have en administrator. Bestyrelsen bad Maibritt og
evt. Jørgen om at gennemgå med Torben, hvad arbejdet som administrator indebærer.
Bestyrelsen kan herefter tage stilling til, om der overhovedet skal være en administrator,
og hvem det i givet fald skal være.

5. Eventuelt
Der blev orienteret om
- nyt skilt til kontorbygningen
- sag vedr. udlejning af fælleshus, hvor det måtte indskærpes, at det medlem, der lejer
fælleshuset, selv skal være til stede under arrangementet
6. Afslutning og næste møde
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 11. september. Mødet starter kl. 16.

Referent Jørgen

