Dagsorden
arbejdsgruppemøde 15. december 1999
1. Udvælgelse af billeder til siten blandt de billeder, der ligger klar som jpg.
2. Godkendelse af nye tekster til websiten.
3. Skal vi lade Landmændene i sundet komme til orde på vores website?
4. Søgeord! Der skal udvælges søgeord, og vi skal tilmelde siden overalt, hvor vi kan.
5. Streamers! Skal vi lave flere og sende dem med ud med næste nyhedsbrev.
6. Links! Skal vi bytte links med BIO-nyt!, Andre?( Midtdjurs Kommunes egen side)
7. Eventuelt.

Referat
Arbejdsgruppemødemøde 15. december 1999
Referent: Sekretær Søren Suurland.
Tilstedeværende: Formand Jesper Nielsen (JN), kasserer Allan Nielsen (AN),sekretær Søren
Suurland (SS).
1. Billeder til websiten: Det blev overladt til Allan Prang at udvælge relevante billeder.
2. Godkendelse af tekster: Jesper sender udkast til tekster, som vi så kan sætte røde streger i eller
komme med forslag til.
3. Debat på websiten: Vi endte med at blive enige om, at alle skulle have lov at ytre sig på siten,
naturligvis under ansvar. Vi kontakter f.eks. politikere og sundbønder og tilbyder spalteplads.
Samtidig forsøger vi at overtale sundbønderne til at give en beskrivelse af deres gård. Jesper
kontakter Claus Wistoft og forelægger ham idéen. Vi gør naturligvis opmærksom på, at foreningen
ikke er ansvarlig for synspunkter på debatsiden.
4. Søgeord: Vi laver personlig brainstorm og sender forslag til Jesper.
5. Streamer: Mangfoldiggøres ikke, men i næste nyhedsbrev reklameres med at den findes og kan
bestilles.
6. Links: Vi laver en pool af mulige links og vurderer derefter de enkelte forslag. Links bør under
alle omstændigheder have relevans for foreningen. Vi ser ingen fordel ved at bytte links med BIOnyt, da de har så mange på deres hjemmeside, at vort link vil drukne.
7. Vi sender vores folder til hovedbiblioteket og det Kgl. Bibliotek, da vi ikke ved, om folderen er
pligtafleveret.

