Referat af møde om Gjessø.dk 25.3.19 kl. 16-21
Tilstede:
John Serridslev (GUF), Søren Odgård (GUF), Magnus Michelsen (Gjessø Grundejerforening og Gjessø
Saunalaug), Stefan Maroti (Gjessø Grundejerforening), Henning Lindberg (Gjessø Forsamlingshus),
Jan Mikkelsen (Gjessø Lokalråd), Jens Møller (Gjessøs Børn), Morgen Bitsch (Automagical), Rasmus
Nielsen (webmaster)

Punkt 1 Fælles brainstorming:
Der fremkom følgende generelle ønsker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integration med Facebook, gerne begge veje
Siden skal sælge Gjessø
Forsiden skal være dynamisk med nyhedsflash og skiftende banner. Det skal enten
sammensættes eller plukkes fra de andre sider
En ide kunne være at have nogle dedikerede nyhedsredaktører
Ingen blinde links
Dokumentbibliotek/filemanager for hver forening
Opdelt kalender
Undersøg muligheder for farve-kodet pr. forening
Forenings-login kan kun oprette events for den forening – ikke et krav.
Mulighed for booking ønskes af sauna + evt. også betaling
App med push-funktion
Bedre udseende på mobil
Opfyldelse af GDPR-regler (undersøge om der findes WP plugins der kan assistere her)
Opfyldelse af lov om tilgængelighed for Lokalrådets sider
Ved undermenuer skal der ikke være mulighed for at trykke på ”moderlinket”
Folder om Gjessø – vil gerne have kernen af denne til at indgå på hjemmesiden også
By-ambassadørerne kan også fremhæves på forsiden
Hjemmeside-roller: Redaktører (skal kunne oprette nyheder, kalender begivenheder og
redigere sider), Admin (skal have fuld adgang). Brugere: skal kunne oprette nyheder/posts og
evt kalenderbegivenheder
Referater – redaktører skal kunne vælge om de vil ligge op som tekst eller PDF-fil
Statistik (evt. Google analytics – ellers WP plugin)
Ingen behov for RSS feed
Ønske om at kunne oprette nyheder og kalender events direkte fra forsiden via simple
formularer – således at redaktører ikke behøver at arbejde i admin panelet.

APP:
•
•
•

Direkte Push-beskeder (manuelt opretttet) skal være mulig – skal kunne sendes til specifikke
foreningers interesserede App brugere (undgå irellevant spam/støj)
Push beskeder ved hver nyhed og oprettelse af events
App brugere skal ved første opstart og i menu>Notifikationer kunne vælge hvilke foreninger der
ønskes push-nyheder fra

NYHEDSBREV:

•

Som på eksisterende site skal det være muligt at tilmelde sig nyhedsbrev >> besked på mail
hver gang der er nyt på sitet

ØNSKER TIL FORSIDEN
•
•
•
•
•
•
•

Søgefunktion beholdes
Tilmeld nyhedsbrev – behold
Nyheder på forsiden
Hjertestartersiden – link til hjertestartersiden i Gjessøs område - Ellers bare nævn hjertestarter
under grundejerforeningens side
Roterende slideshow med promovering af natur, sø, hallen, købmanden, skolen, ambassadører,
Gjestivas mm.
Kalender på forsiden – kan se dage med event>>> Klik leder til side med større kalender / større
format/side
Mere levende og dynamisk forside. Frisk – kan farverne gøres mere spændende. Grønt for
natur + blåt for vand og himmel

Punkt 2: De enkelte foreningers ønsker:
Forsamlingshuset:
•
•
•
•
•

Integration af nuværende kalender der er et html script fra en excel-fil
Bedre layout
Gerne egne sider under gjessø.dk
BEMÆRKNING: Nuværende kalender er ikke mobil responsiv – der undersøges om den kan
gøres responsiv/passes ind under den nye side
Gamle domæne bibeholdes >> Peger på gjessø.dk/forsamlingshus

Gjessø Grundejerforening:
•

Tekstsider som nu

GUF:
•
•
•
•
•
•
•
•

Integration af Coventus (integration med iframe eller lignende)
Tekst med beskrivelse af hold mv
Kalenderfunktion til stævner mv (kun GUF’s events)
Trænere præsenteres
Kalender der kun viser GUF’s events
Skal have mulighed for om event/kalender begivenhed skal ligges på ud på fælles.
Newsfeed - tagges med sportsgrenen
Integration til egen Facebook side? Undersøges om Facebook tillader flere /forskellige feeds på
samme hjemmeside/domæne

Gjessø Lokalråd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekstsider som nu
Vedtægter
Dagsordener
Referater
Bestyrelsen
Ønsker udtræk af alt der ligger derinde inden det gamle lukkes ned
Alle sider under lokalråd skal kunne oplæses (evt. brug af
https://da.wordpress.org/plugins/responsivevoice-text-to-speech/ )
Ifølge Lov om tilgængelighed https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/spoergsmaalog-svar-qa/

Gjessø antenneforening:
•

Findes ikke mere – slet

Gjessø Saunalaug:
•

Mulighed for booking og evt betaling

Gjessøs Børn:
•

En side der beskriver Gjessøs Børn som i dag med links videre til skolens hjemmeside og
forældreintra.

Dagplejen:
•

Ikke repræsenteret. Forespørges

Punkt 3: Organisering:
Det besluttedes at opfordre Gjessø Lokalråd til at stå som ejer af siden og varetager af økonomien, men
at det praktiske løftes af en udpeget webmaster med redaktørgruppe, bestående af redaktør for
hver forening/instans/institution, der er med.
Alternativ skal der dannes en forening for foreningerne hvor formand er webmaster og bestyrelsen
består af redaktørerne. Noget mere besværligt.

Punkt 4: Finansiering:
Der ønskes ikke bannerreklamer o.l. Erhverv der vil have link på siden skal betale et årligt beløb for det.
En underside omkring sponsorerne giver mulighed for at beskrive disse og linke til deres egen
hjemmeside. Erhverv der ikke betaler bliver nævnt uden link, hvis de er god reklame for byen.
Foreningerne betaler differentieret afhængig af brug. Der laves 3 kategorier som afhænger af brugen.
/Rasmus Nielsen 6.4.19

