
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Jeg er glad for, at jeg på bestyrelsens vegne nu kan byde Fogedmarkens nye hjemmeside 

velkommen. 
 

Kort efter den sidste generalforsamling i maj overvejede vi, om Fogedmarken skulle have 

en hjemmeside. Vi kunne se nogle gode muligheder for at opnå en hurtig og god kontakt 

mellem alle medlemmer indbyrdes. Og derfor besluttede vi ved bestyrelsesmødet i august 

at sætte arbejdet i gang. Denne hjemmeside er således resultatet af bestyrelsens beslut-

ning. 
 

Mange vil sikkert mene, at der ikke er grund til at lave så meget, for vi er trods alt mindre 

end 100 medlemmer. Det synspunkt har naturligvis også været oppe at vende i bestyrelsen; 

men omkostningerne vil stort set være de sammen, hvis vi havde valgt en mere simpel løs-

ning. Ved at bruge vores hjemmeside som et moderne kommunikationsværktøj har vi rige 

muligheder for at udvikle vores forening, så alle kan føle sig godt tilpas i vores smukke na-

tur. 
 

Vi har valgt, at hjemmesiden skal bestå af et åbent område, som kan benyttes af alle, og af 

et lukket område, som kun kan benyttes af Fogedmarkens medlemmer. Orienter jer selv i 

medlemsområdet, og finder I anledning til supplerende sider/egenskaber, så opretter vi dem 

gerne. 

 

Bestyrelsen vil naturligvis benytte hjemmesiden i det omfang, det er praktisk muligt; men helt at 

undvære postvæsenet, kan vi ikke. Hvis muligheden er til stede, vil vi f.eks. benytte hjemmesi-

den til indkaldelse til generalforsamling og efterfølgende referat, og i den sammenhæng spares 

der jo mange kroner til porto. 

 

Det er vores håb, at hjemmesiden vil blive vel modtaget af foreningens medlemmer og af de 

mange andre, som også er potentielle brugere af vores hjemmeside.  
 

Hjemmesiden er konstrueret, så der er rige muligheder for at enhver, som har interesse i 

Fogedmarken, kan deltage i at udfylde dens vide rammer – alt sammen til vores fælles 

gavn. Jeg opfordrer hermed alle til at bruge hjemmesiden som et oplysende og et debat-

skabende medie. 

 

Så velkommen til vores hjemmeside med både håb og tro på, at den vil være til glæde for 

os alle. 
 

Jens Warming 

Formand 

December 2011. 

 


