Om hjemmesiden www.aktivkunst.dk
Aftaler omkring brug og vedligeholdelse af Aktiv Kunsts hjemmeside:
Gitte Snorgaard varetager funktionen som Foreningens webmaster, og hjemmesiden etableres
under domænenavnet www.aktivkunst.dk.
Hjemmesiden vil indeholde al relevant information om Foreningen, dens vedtægter, dens
bestyrelse samt om kontaktpersoner for alle Foreningens forskellige aktiviteter – både de
faste i grupperne og om de planlagte og løbende udstillinger.
Et billede fremstillet af et af Foreningens aktuelt udstillende medlemmer vil blive anvendt som
forside. Første gang vælges dog forsidebilledet på Foreningens informationsbrochure.
Hjemmesiden opdateres på de tidspunkter, hvor medlemsbladet redigeres og udsendes, d.v.s.
6-7 gange om året, og det er bladets redaktion, der varetager indsamling og tilrettelæggelse
af informationen til hjemmesiden.
I forhold til medlemsbladet, som har en ret begrænset mulighed for medtagelse af andet end
det helt væsentlige, der sker i Foreningen, vil hjemmesiden kunne omfatte en del mere,
herunder oplysninger om medlemmers forskellige udstillinger uden for Foreningens egentlige
regi. Har et medlem således fx sin egen udstilling et sted, kan oplysning herom medtages på
hjemmesiden.
Ligeledes vil hjemmesiden rumme links til medlemmers personlige hjemmesider.

Med en enkelt undtagelse skal al information, der ønskes optaget på
hjemmesiden, sendes på elektronisk medie til bladredaktøren, Ulla
Gyldendal, Poppelvej 10, 2970 Hørsholm, gerne over mail,
gyldendal@vip.cybercity.dk. Materialet skal være færdigredigeret, således at
det kan anvendes umiddelbart i tilknytning til arbejdsprocessen omkring
bladredaktionen.
Kun for så vidt angår ønske om oprettelse af links til personlige hjemmesider
skal henvendelse gå direkte til web-masteren, Gitte Snorgaard, Fredskovvej
6, 3060 Espergærde, tlf. 49130097, e-mail gitte.snorgaard@mail.dk. Denne
direkte procedure er valgt for at undgå fejl i oplysninger om
hjemmesideadresser.
Al optagelse af information på hjemmesiden er vederlagsfri for Foreningens medlemmer, dog
forventes det, at medlemmet linker tilbage til www.aktivkunst.dk på sin egen hjemmeside,
sådan at trafikken ledes begge veje.
Har nogen spørgsmål, der vedrører hjemmesidens oprettelse og drift, er de meget velkomne
til at kontakte Jørn Hansen, tlf. 45869742, e-mail joern@hansen.mail.dk.

