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Beskrivelse af Facebook og Hjemmeside profil
Facebook
Formål: At udbrede kendskabet til Landsbyklyngen ”Landet på Midtfyn” bestående af
Gislev, Kværndrup og Ryslinge. (altid benævnt i den rækkefølge). Facebookgruppen er
dannet med det formål at, informere i korte sætninger/indlæg samt være et debatforum
for borgerne, der er medlem af Facebookgruppen, og i øvrigt henvise til hjemmesiden,
for mere uddybende information, omkring de emner der måtte have interesse for den
almene borger.
Medlem af Facebookgruppen bliver man efter godkendelse fra et andet medlem.
Kommunikationsgruppen forbeholder sig retten til at afvise et medlemskab, hvis blot et
medlem af kommunikationsgruppen finder dette påkrævet. Begrundelse for
ophævelse/nægtelse af medlemskab kan undlades.
Kommunikationsgruppen har besluttet, at indlæg der ikke er relevante for målgruppen,
ikke kan optages på Facebook, ligesom reklame af enhver art ikke godtages. Undtaget
fra denne regel er reklame for arrangementer der er målrettet målgruppen!
Administratorer: Mette Hindhede, Dan Jeppesen, Frank Andersen og Malene Aastrup.
Administratorerne udpeges af styregruppen.

Hjemmesiden
Formål: Hjemmesiden skal være en central og faktuel indgang til information om
klyngen Landet på Midtfyn som dækker Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne.
Indhold: følgende faner…
1. Forside
a. Forsiden skal være en appetitvækker der i første øjekast fastholder den
besøgende på hjemmesiden. Den skal være farverig, med let
overskuelighed, med klart synligt logo, samt bannerbillede, der gerne må
fungere som en slide! Ydermere skal forside teksten direkte appellere til den
besøgende som værende ”værd at læse”.
b. Selve farvelægningen skal være gennemgående ens i stærke kontraster,
med baggrundsfarve som gentages på undersiderne.
c. På alle sider skal der være en klar og enslydende menu funktion, som
henviser til de øvrige sider på hjemmesiden
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Om os: – herunder styregruppen – billede og kontaktoplysninger






information om klyngen.
Om arbejdet med at udvikle klyngen – ikke referater men mere personlige
beretninger om det styregruppen er i gang med.
Arbejdsgrupper – på sigt.
Aktivitetskalender.
En (frivillig) personbeskrivelse med foto af dem der er med i ”Landet På Midtfyn”

Webteknik og Serverplatform
Kommunikationsgruppen har besluttet at vi på sigt forlader serverplatformen
”infoland.dk” til fordel for anden serverplatform. Et skift af serverplatform vil få
flere konsekvenser, som kommunikationsgruppen nøje har overvejet, pro –
contra.
Gruppen finder dog, at vi vil være bedre stillet, ved et skift fra Infoland, til anden
udbyder som på sigt også vil medføre en stor besparelse i domain omkostningerne
for hjemmesiden, som for tiden er 1.200,- kroner/år –
En fremtidig beregnet domain omkostning vil ligge i omegnen af 140,- kroner/år –
En yderligere fordel ved dette skift af domainplatform vil være, at vi på
serverfronten får tildelt 50% mere plads, set i forhold til de 9 gigabyte som
Infoland tilbyder.
Ligeledes er et skift af software påkrævet, da vi flere gange har modtaget
henvendelser fra folk, der ikke har kunne komme på hjemmesiden, eller besvarer
spørgeskemaet, når de har benyttet Tablet, eller mobiltelefon, specielt produkter
fra Apple har haft problemer med hjemmesiden!
Et andet gennemgående problem med softwaren fra WordPress er at den ikke er
fuldstændig, og derved ikke umiddelbart opfylder de ønsker kommunikationsgruppen har for det grafiske design af hjemmesiden!
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Form: Beskrivelse af det grafiske og farver og logo mm.
Ved en nøjere gennemgang af hjemmesiden fandt kommunikationsudvalget det
ikke bydende nødvendig at starte på en frisk, med et helt nyt design. Gruppen har
derfor lagt sig op af det i forvejen benyttede design fra Infoland, dog med et
betydelig farveskift og et langt mere appetitligt grafisk design. Et frontshow med
skiftende billeder fra de tre byer præger siden.
I billedfeltet finder vi tre grafiske objekter. I øvre venstre hjørne en identifikation i
form af navnet ”Landet På Midtfyn”, med undertekst ”En Landsbyklynge” – i øvre
hjørne finder vi en ”Følg os på Facebook” knap som er et aktivt link der åbner
Facebooksiden ”Landet På Midtfyn” i et nyt vindue. Under dette i højre nedre
hjørne er de tre byer i landsbyklyngen benævnt. ”Gislev, Kværndrup & Ryslinge”
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Farverne på hjemmesiden er gennemgående,
(R=155 G=000 B=075 Baggrund

-

R=241 G=255 B=203 Sidefarve)

Og valgt ud fra et ønske om at det skal være varme og indbydende farver der møder de
besøgende på hjemmesiden.
Teksten på fanerne er
”forsiden” –
”Landsbyklyngen” –
”om projektet” –
”aktivitetskalender” –
”arbejdsgrupper” –
”siden sidst”
”Forsiden” byder velkommen til hjemmesiden og er den første side brugerne mødes af.
Denne skal derfor være indbydende og venlig, samt indbyde til at man klikker yderligere
rundt på de øvrige faner. Gerne med interaktive objekter der fremmer brugerens
oplevelse af at her sker der noget, samt at vi har ”tænkt” over tingene!
”Landsbyklyngen” skal præsentere de tre landsbyer/sogne og beskrive hvilke tanker
vi har med projektet. Landsbyklyngen skal formidle oplysninger om projektets
overordnede formål, samt på et senere tidspunkt medvirke til at uddybe de processor
der på sigt skal skabe en landsbyklynge! Ligeledes skal siden oplyse om at der er andre
landsbyklynger fordelt over Danmark.
”Om projektet” Generel information om projektet.
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”Aktivitetskalenderen” En fælles kalender for de tre sogne, skal på sigt gerne
overtage de kalendere der findes i den enkelte byer. Således at denne kalender bliver
enestående i sin funktion som oplysning om arrangementer i de tre sogne! Kalenderen
er oprette således at flere (efter godkendelse) kan få adgang til at skrive i kalenderen,
rette og slette indlæg.

”Arbejdsgrupper” Herunder finder man undermenuen som indeholder
”Styregruppen”
En præsentation af styregruppen, men oplysninger om hvem vi er, evt. med
billede og en kort beskrivelse af os selv.
”Kommunikation”
En kort beskrivelse af kommunikationsudvalgt og hvilket projekter- og
kommunikationsformer der for tiden arbejdes med!
”Ryslingehallerne”
En gennemgang af de processor der er iværksat, samt en udførlig
beskrivelse af de tiltag der arbejdes på i forbindelse med en overlevelsesplan
for Ryslingehallerne.
”Lokalrådene”
Her kan lokalrådene få deres egen side, hvor de kan beskrive de enkelte
lokalråd, og eventuelt linke direkte til deres egen hjemmeside.
”Referater”
Arkiv for referater mv.
”Siden sidst”
Hvor vi løbende kan berette om det arbejde vi laver.
Siden er oprettet således at en eller flere fra styregruppen har direkte
afgang til at skrive på siden via en grafisk brugerflade. Ligeledes kan flere
sider oprettes og editeres efter et simpelt login på brugerfladen.

