HYLDESPJÆLDET, AFDELING 10 – BO-VEST
Afdelingsbestyrelsens fællesmøde om kommunikation og information den
3. april 2014
Til stede:
Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Per Zoffmann (PZ), Jørgen Lau (JL), Michael Jensen (MEJ), Povl Markussen
(PM), Marianne Grønn (MG), Henning Larsen (HL), Janne Storm (JS), Britt Gerner (BG), Gitte Korsgaard (GK), Ole
Kristensen (OK).
SE bød velkommen og orienterede om baggrunden for mødet og om de mange forskellige informations- og
kommunikationskanaler der findes i Hyldespjældet. Derefter fulgte en kort præsentationsrunde med korte indlæg fra
de enkelte deltagere.
JS tænkte at vi kunne bruge Facebookgruppen anderledes, eksempelvis med flere undergrupper for f.eks. de
forskellige udvalg og aktiviteter, som findes i Hyldespjældet. OK talte om vores hjemmeside, hvor han bl.a. efterlyste
navne på passerne i Tøjbytteboden, også lidt mere generel information om Tøjbytteboden. GK supplerede med, at der
ofte mangler nye informationer, desuden orienterede hun om hjemmesiden skulpturudvalg.dk.
PM sidder i GMU og er med i klunsergården, beboerhaver og domen, og har dermed brug for meget information, helt
naturligt specielt på det grønne område.

Hyldenet
Der er ca. 60 der modtager nyhedsmail og der er ca. det samme antal som kigger ind på hjemmesiden hver dag.
Der blev spurgt, om man evt. kunne udsende SMS når der var nyheder på hjemmesiden. Dette skulle undersøges
nærmere. Det blev drøftet hvornår en nyhed skal ud i en nyhedsmail og hvor lang tid referaterne skal ligge på
hjemmesiden?
VH mente at bl.a. kalenderen på hyldenet er rigtigt godt, og understregede at referaterne også skal bruges som en
del af vores historie.
SE foreslog, at der udsendes nyhedsmail når der er nye referater.
GK understregede at brugernes øjne er rigtig vigtige, da der bliver lavet ændringer som gør det nemmere for
brugerne.
PZ foreslog at gamle referater bliver lagt i dropboks.
MJE fortalte at Driften bruger hjemmesiden utroligt meget. ”Orientering fra Driften” til Hyldeposten og hyldenet.dk

Konklusion: Vi skal hjælpe hinanden til at gøre hyldenet.dk bedre. Hjemmesiden skal ikke være andet end det er
der man henter information. Det forsøges at indsætte en søgefunktion. Web-redaktørerne undersøger, om man kan
udsende en reminder sms, 3 dage før en deadline til Hyldeposten.
Bedre tilbagemelding fra Driften.
Facebook
HL kunne konstatere, at debatforummet kunne være problematiske, men også at det havde en meget positiv
indvirkning. HL mente bl.a. VH’s tilbagemelding om debatten omkring ”Tårnet”, var rigtig fin i forhold til beboermødet.
VH mente at gruppen skulle være åben. GK mente at gruppen skulle være lukkede fordi, ved åbne grupper kan alle
(inkl. venners venner) se alle indlæg. Facebook kan også bruges som oplysning. MJE var utrolig glad for at kunne
følge med, da gruppen var åben.
VH mente at vi skal se Facebookgruppen som noget positivt, da vi kommer i kontakt med nogen, som vi ikke ellers
havde nået ud til. Det er fint nok, at der nævnes afholdelse af forskellige aktiviteter på Facebook, men det er vigtigt
at man først og fremmest bruger hjemmesiden, til den slags informationer.
Forslag til at der oprettes udvalgsprofiler. SE mente at der skulle laves nogle procedure for hvornår og hvem der
svarer, mente så også at gruppen skulle være åben.
VH foreslog at vi købte os til professionel rådgivning og opsætning, herunder etiske regler o. lign.
PZ gjorde opmærksom på problematikken ved at Facebookgruppen blev en debatforum, da denne så skulle overvåges
24 timer i døgnet. HL svarede, at gruppen stort set bliver overvåget dagligt mellem 10-02.

Konklusion: Afdelingsbestyrelsen undersøger muligheden for at få professionel hjælp og indtil da vil gruppen forblive
lukket.
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Hyldeposten
PM mente – som alle – at Hyldeposten var vigtig. PM havde ideer til at få givet Hyldeposten mere tiltrækningskraft.
Der må gerne være små historier evt. interview med aktive hyldeboer. GK understregede at der ikke havde været
nogen hjemmeside hvis det ikke var for Hyldeposten. PM foreslog at gøre forsiden mere attraktiv, eksempelvis med
en farvet forside. Vi skal holde fast i både Hyldeposten og Hyldenet.
Konklusionen Der blev udtrykt glæde over, at der fortsat var mulighed for at udgive Hyldeposten. Den nye
redaktion, satsede på at det næste nummer udkommer omkring 1. maj.
Digital Story Telling
VH orienterede om projektet og om afholdelse af kursus om emnet. Der var flere som udtrykte interesse i at deltage.
Det koster ca. 5.000 pr. person for 3 kursusaftener af 3 timer.
Konklusionen VH vil over for arrangørerne fortælle at vi er interesseret i at deltage. Afdelingsbestyrelsen undersøger
økonomien yderligere.
Andet, herunder Hyldetryk
Der var enighed om, at Hyldetryk i form og indhold er kedelig. Afdelingsbestyrelsen ønskede at gøre indkaldelser,
dagsorden og lign. informationsmaterialer – som i dag udsendes via Hyldetryk – gøres mere attraktivt.
VH og JL har planer om at kigge på en forbedring af hyldetryk.
SE kunne godt tænke sig et pænere layout og at der i særdeleshed blev kigget mere skarpt på det tekstmæssige
indhold, og hvor meget tekst der i det hele taget skal være.
Deltagerne var enige om, at der i fremtiden vil komme et anderledes, og dermed forhåbentligt også et forbedret
Hyldetryk, når og hvis vi går over til det digitale beboerdemokrati.
Der var forslag om at lægge beretningerne på hjemmesiden.
I forbindelse med afholdelse af beboermøderne, indrømmede PM, at han mere var til den politiske diskussion frem for
den økonomiske fremlæggelse. VH mente dog, at den økonomiske fremlæggelse på beboermøderne er skåret meget
ned rent tidsmæssigt. SE, det digitale beboerdemokrati vil være første step til at forenkle hyldetryk.
Konklusionen Hyldetryk tages op som et særskilt punkt på et afdelingsbestyrelsesmøde.
VH orienterede om, at afdelingsbestyrelsen også havde tænkt sig at udvide informationskilderne, således blev der i
øjeblikket arbejdet på, at skærmen fra afdelingsbestyrelseslokalet bliver sat op til informationer, evt. vigtige
kontaktpersoner (nøgleudlåner o.a.).
VH gjorde opmærksom på, at når der husstandsomdeles information fra udvalg i Hyldespjældet, skal det ikke bare
være almindelige informationssedler, men der skal udarbejdes et hyldetryk og disse skal nummereres.

Afdelingsbestyrelsen takkede afslutningsvis for mødedeltagelsen, og afviste ikke at de ville indkalde til nyt møde om
emnet.

Henning Larsen
Sekretær.
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