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Indtil august 2018 havde DVL’s hovedforening og alle lokalforeningerne hjemmesider med forskelligt 

udseende. For at opnå fælles form, udseende og funktionalitet blev alle hjemmesider i august 2018 omlagt 

til at være baseret på en fælles skabelon under et såkaldt ”content management system” (CMS), nemlig 

WordPress. Det betyder, at man som webmaster for en lokalforening ikke længere behøver at tage stilling 

til den overordnede form for nuværende og nye sider. Det kan selvfølgelig begrænse mulighederne for 

individuel udfoldelse, men det letter arbejdsgangen i det daglige!  

Som webmaster for en lokalforening får man brugernavn og password fra hovedforeningen, så man kan 

logge ind og dermed have adgang til at rette, tilføje eller fjerne elementer fra den lokale hjemmeside. Det 

kan f.eks. dreje sig om medier (billeder, videoer eller tekstfiler), klikbare standardiserede billeder (såkaldte 

widgets), sider og formularer. Det gøres alt sammen i en visuel editortilstand, uden at der kræves kendskab 

til det bagvedliggende programmeringssprog (HTML). (Et basisk kendskab til HTML kan dog enkelte gange 

være nyttigt, hvis f.eks. formateringen ikke vil makke ret).  

Efter at alt indhold i 2018 blev flyttet til den nye hjemmeside, har det daglige arbejde mest bestået i at 

holde alt indhold opdateret. Det kan f.eks. være i form af at annoncere begivenheder 

(medlemsarrangementer mm.), oprette formularer (f.eks. tilmeldingsformularer), annoncere manglende 

vandreture eller rettelser til vandreture, gøre referater o.l. tilgængelige, o.s.v.  De fleste opgaver er baseret 

på ønsker og materiale fra bestyrelsen. Som opgavefordelingen er i øjeblikket, er det ikke webmasterens 

rolle at lægge de løbende turannonceringer ind.   

Alt indhold på foreningens hjemmeside er skrevet/lagt ind af den nuværende webmaster. Men ikke alle 

muligheder er udnyttet! Punktet ”Seneste nyt fra Aarhus Afdeling” på forsiden trænger til revitalisering og 

kunne opdyrkes meget mere af en kommende webmaster (i samarbejde med bestyrelsen). Derudover 

kunne man, ligesom flere andre lokalforeninger, lægge albums med billeder fra ture på hjemmesiden. Igen 

efter aftale med bestyrelsen.   

Tidsforbruget afhænger naturligvis af, hvor meget rutine man har. Når rutinen er opnået, er 10 timer om 

måneden et godt bud på et gennemsnitligt tidsforbrug. I starten må der naturligvis i nogle tilfælde afsættes 

mere tid.  

Nogle opslag på hjemmesiden ønskes foretaget så hurtigt som muligt. Her er det vigtigt at vide, at 

redigering af hjemmesiden ikke kræver adgang til en bestemt PC med redigeringsprogrammet. Da dette er 

web-baseret, kan man logge på fra en vilkårlig PC, tablet eller smartphone.  

Hovedforeningen afvikler hvert år kurser for begyndere og viderekomne. Næste grundkursus er den 28. 

november i Aarhus. Det er en oplagt mulighed for at få en introduktion til arbejdet. På dette link : 

https://dvl.dk/frivillig/forbedret-kommunikation/ findes der relevant skriftligt materiale.  

Jeg står i øvrigt gerne til rådighed med hjælp i startupfasen.  
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Ivan Stensgaard   
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