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Bestyrelsen har ordet  

januar 2012. 

 

Af Tom Nielsen, webmaster. 

I ”Bestyrelsen har ordet, april 2011” skrev jeg blandt andet: 

”Det er mit mål som webmaster at medvirke til, at hjemmesiden bliver et dynamisk 

formidlingssted, hvor der er plads og rum til konstruktiv debat¹, med mulighed for udveksling af 

seriøse synspunkter inden for schweisshundearbejdet, men også et sted, hvor man kan videregive 

sine erfaringer, søge hjælp eller dele gode og sjove oplevelser inden for schweisshundearbejdet 

med os andre”.  

Forenings nye hjemmeside har nu været aktiv i 8 måneder og det er min opfattelse, at I har taget 

rigtigt godt i mod den. Jeg kan i hvert tilfælde konstatere, at den bliver set af rigtig mange f.eks. 

har nyheder allerede haft mere end 16.000 hits. Jeg er dog helt sikker på, at siden kan blive endnu 

bedre - men ikke uden jeres hjælp - så har I gode ideer til at gøre vores hjemmeside endnu mere 

spændende og aktiv så lad mig endelig høre. 

En af de ting, der ikke virkede optimalt fra starten var vores forum til Debat & Opslag, her har vi 

fundet en efter min opfattelse god løsning, som jeg løbende søger at tilpasse foreningens behov. 

Jeg kan med glæde se, at der er rigtigt mange, som læser de oprettede indlæg, men jeg kunne 

godt tænke mig, at der var endnu flere, der kom på ”banen” og deltog aktivt ved at oprette indlæg 

eller ved at kommenterede på de oprettede indlæg. 

I håbet om en livlig og konstruktiv debat i 2012 ønske alle et godt nytår. 

 

Tom Nielsen 

¹Med konstruktiv debat men jeg konstruktiv, derfor forbeholder jeg mig som webmaster også ret til at slette indlæg, der mere har 

til formål at få afløb for frustrationer og almindelige sure opstød, eller kritiske indlæg, der ikke er i god orden med foreningen mål 

og virke. 


