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MODERNISERET HJEMMESIDE
Fællesrådets hjemmeside: www.8520.dk er omlagt tl et  nyt desig n og fytet tl e n  nyere hjemmeside
platform, der bl.a. rummer mulighed for e n række  nye fu nkto ner. eet har ææret et stort arbejde, at
opbygge hjemmeside n i et  nyt program. Hjemmeside n i ndeholder mellem 4000 og 5000 fler. Alt materiale
er fytet oæer i det  nye system. Hjemmeside n æil bliæe ge n nemgået løbe nde for at f nde fejl og behoæ for
opdateri nger m.æ. eet er æores opfatelse, at hjemmeside n  nu fu ngerer rigtg godt, me n der ka n  naturligæis
u nder arbejdet æære sket fejl. Specielt æed æi, at der er problemer med fere af de tdligere li nks tl i nter ne
og ekster ne fler, som forme ntlig ikke æirker læ ngere. Chris Olse n er Fællesrådets wiebmaster og ha n er
meget i nteresseret i at modtage he næe ndelser om mulige fejl. ee ka n se ndes direkte tl Chris på
cbo0446@gmail.com . På hjemmeside n har æi e n kale nder, der i ndeholder komme nde begiæe nheder i
lokalsamfu ndet. Vi opfordrer jer tl at bruge kale ndere n og få jeres begiæe nheder med i kale ndere n.
REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. MAJ 2018.
Fællesrådet holder repræsentantskabsmøde den 16. maj 2018 kl. 19.00 i Beboerhuset. På mødet æil der
æære god mulighed for at komme ntere fællesrådets tdligere og fremtdige arbejde, og ma n ka n dermed
æære med tl at præge fællesrådets i ndsats. På repræse nta ntskabsmødet skal der i år æælges forma nd og
medlemmer tl forretningsudvalget m.æ. Selæom æi har tlsag n fra perso ner om, at de opstllerrge nopstller
tl udæalget, opfordrer æi tl, at I oæeræejer om opgaæe n ku n ne æære i nteressa nt. I de se neste år har æi fået
fere  nye medlemmer i de tre u nderudæalg. Byudviklingsudvalget, der specielt beskæfiger sig med de n
fysiske pla nlæg ni ng i området, Infrastrukturudvalget, der især drøfer æeje- og trafkem ner og Kulturvalget,
der tager sig af opgaæe n med at udpege årets lokalitet og årets borger, hjemmeside n samt forskellige
aktæiteter.
eer er stadigææk mulighed for at deltage i udæalge nes arbejde. Hæis ma n er i nteresseret er det e n ide, at
ko ntakte udæalge nes forma nd (fremgår af hjemmeside n wiwiwi.8520.dk ) og få e n s nak om em net.
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