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Rapport fra Bladudvalget 

På sidste Regionsmøde blev referat fra udvalgsmøde 22/10-2011 forelagt. Uddrag fra 
referatet er her: 

… Efter en fri debat omkring de fremtidige muligheder, herunder mangel på 
redaktør, vedtog udvalget enstemmigt at der skal tænke nyt og medinddrage 
flere, herunder webredaktør og informationsudvalgets formand :    At 
navnet Regionsnyt bør ændres til Nyt fra Regionen og forankres i regionens 
hjemmeside og indholdet gøres mere aktuelt, let tilgængeligt og faktuelt, 
samt at også sociale arrangementer for AA.ere optages, således at der opnås 
en god kommunikation med alle brugere. Udvalget  fandt  at der i øjeblikket 
var en ” overlapning ” f. eks. med BOX 334, hvilket ikke er ønskværdigt. 
Forankringen af bladet påtænkes at være i Regions webside med 4 sider, 
printervenlig og  løbende opdateret.Hver 3. mdr. sendes en mail til blades 
modtagere hvor bladet er vedhæftet… 

Udvalget har siden afholdt møde 23/11-2011 hvor følgende blev besluttet: Alex og Niels får 
mandat til at kontakte Hans Michael (tidl. redaktør af Regionsnyt samt webgrafiker bag 
Nordisk Landsmødes hjemmeside). Møde blev afholdt hos Alex medio december. Opdraget 
til Hans M var ovenstående – plus noget ”mere” . Dette ”noget mere” ville omfatte 
regionens hjemmeside. Vi var helt klar over, at bladudvalget bevægede sig ind på 
IT/informationsudvalgets kompetenceområde. Men dette ville være nødvendigt for, for at 
lave det rette oplæg/alternativ.  Vores opfattelse var: man kan ikke skrotte noget bestående 
(Regionsnyt) uden at komme med forslag til alternativ. Hans M gav tilsagn om at lave 
opgaven – der også efter hans helt klare anbefaling omfattede regionens hjemmeside: med 
et nyt design, ny navigation og nye features. Det er her al Regionens kommunikation bør 
høre hjemme.   

På et meget tidligt tidspunkt skulle informationsudvalget og især IT involveres (Niels O.). 
Af gode grunde har dette ikke kunnet lade sig gøre endnu. Vi ser frem til at kunne vise et 
oplæg i det tidlige forår.  

Men vores tanker er de rigtige. Vi vil gerne vise ”den forcromede” løsning. Og så tage 
snakken derfra om mulighederne. 

 

 

 

 

 

 

 

 


