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MODERNISERET HJEMMESIDE
Fællesrådets hjemmeside: www.8520.dk er omlagt til et nyt design og flyttet til en nyere hjemmeside
platform, der bl.a. rummer mulighed for en række nye funktioner. Det har været et kolossalt stort arbejde,
at opbygge hjemmesiden i et nyt program. Hjemmesiden indeholder mellem 3000 og 4000 filer. I første
omgang har vi valgt at flytte det eksisterende materiale over i det nye system. Hjemmesiden vil blive
gennemgået løbende for at finde fejl og behov for opdateringer m.v. Det er vores opfattelse, at
hjemmeside nu fungerer rigtig godt, men der kan naturligvis under arbejdet være sket fejl. Specielt ved vi,
at der er problemer med flere af de tidligere links til interne og eksterne filer, som formentlig ikke virker
længere. Chris Olsen er Fællesrådets webmaster og han er meget interesseret i at modtage henvendelser
om mulige fejl. De kan sendes til Chris via info@8520.dk. På hjemmesiden har vi en kalender, der
indeholder kommende aktiviteter i lokalsamfundet. Vi opfordrer jer til at bruge kalenderen og få jeres
arrangementer med i kalenderen.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. MAJ 2018.
Fællesrådet holder repræsentantskabsmøde den 16. maj 2018 kl. 19.00 i Beboerhuset. På mødet vil der
være god mulighed for at kommentere fællesrådets tidligere og fremtidige arbejde, og man kan dermed
være med til at præge fællesrådets indsats. På repræsentantskabsmødet skal der i år vælges formand og
medlemmer til forretningsudvalget m.v. Selvom vi har tilsagn fra personer om, at de opstiller/genopstiller
til udvalget, opfordrer vi til, at I overvejer om opgaven kunne være interessant. I de seneste år har vi fået
flere nye medlemmer i de tre underudvalg. Byudviklingsudvalget, der specielt beskæftiger sig med den
fysiske planlægning i området, Infrastrukturudvalget, der især drøfter veje- og trafikemner og Kulturvalget,
der tager sig af opgaven med at udpege årets lokalitet og årets borger, hjemmesiden samt forskellige
aktiviteter.
Der er stadigvæk mulighed for at deltage i udvalgenes arbejde. Hvis man er interesseret er det en ide, at
kontakte udvalgenes formand (fremgår af hjemmesiden www.8520.dk ) og få en snak om emnet.
Med venlig hilsen
Flemming Larsen

