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Returneres ved vedvarende adresseændring

Det har længe været tiltrængt at gøre noget 
ved DFs ansigt på internettet. DFs fora har 
manglet ordentlige muligheder for promotion. 
Der har manglet en bedre oversigt over og links 
til tekster om foreningens organisatoriske og 
politiske handlinger. Der har været brug for 
bedre information af både historisk og aktuel 
betydning og mange har savnet øgede kom-
munikationsmuligheder med DFs forskellige 
tillidsvalgte repræsentanter.
 Det er en kendt sag, at man ikke bare opret-
ter eller skifter en eksisterende hjemmeside fra 
den ene dag til den anden. Det tager lang tid 
– og specielt tager det lang tid at sikre alle de 
funktionaliteter, som man måtte have udtænkt 
og som man gerne vil kunne tilbyde brugerne 
af hjemmesiden. Således er det også gået med 
DFs hjemmeside.
 Med stor optimisme havde bestyrelsen 
glædet sig til at præsentere DFs nye hjemme-
side på det årlige vinterinternatmøde i februar. 
Det blev som bekendt ikke tilfældet. Af mange 
forskellige årsager har der været arbejdet med 
såvel design som indhold, både før og ikke 
mindst siden, men først nu mener vi, at vi har 
et brugbart site. Der arbejdes stadig hektisk 
med at få de sidste detaljer på plads – vi er 
endnu ikke helt tilfredse. Vi har imidlertid 
under alle omstændigheder valgt at åbne hjem-
mesiden nu – også før vi er helt tilfredse med 
resultatet – simpelthen for at kunne imødekom-

me de behov for information og kontakt, som 
vi har fornemmet blandt vores mange medlem-
mer i den seneste tid. 
 Vi er meget kede af og ærgerlige over, at 
arbejdet med relanceringen af hjemmesiden 
har taget så lang tid. Der er ingen grund til at 
komme med lange forklaringer på, hvad der er 
gået galt – kendere ved, at når hjemmesider går 
kolde, så kan de gå rigtig kolde! I stedet vil vi 
bede om, at få jeres tilbagemeldinger på, hvad 
I synes om den nye hjemmeside og hvordan vi 
evt. kan forbedre den yderligere. Det kan f.eks. 
gøres ved at benytte hjemmesidens blanket 
under menupunktet ”Kontakt DF”.
 Tanken bag hjemmesiden har bl.a. været 
at give adgang til arkiver over dokumenter, 
årsberetninger, regnskaber og høringssvar fra 
foreningen. Disse arkiver vil indeholde infor-
mation fra 2002 og frem til i dag. Ligeledes har 
det været ønsket, at gøre det nemmere at admi-
nistrere informationen for og fra vores mange 
fora. Den nye hjemmeside er udviklet som et 
såkaldt ”content management system”, hvor 
det skulle være nemt og ligetil at administrere 
dokumenter, men også nemt og ligetil at finde 
den ønskede information for brugerne. Det 
håber vi vil lykkes for os – efter lidt indkøring 
for både administratorer og brugere.
 Endnu en nyskabelse vil være den elek-
troniske adgang til foreningens tidsskrift ”DF 
Revy”. Vi kan desværre ikke tilbyde denne 

adgang ved åbningen af hjemmesiden, men 
vi håber meget, at vi i løbet af sommeren vil 
have muligheden klar. Der arbejdes på højtryk 
både på at lave ophavsretsaftaler og sikre den 
tekniske oplægning af de enkelte numre. Vi vil 
via forskbib-listen give besked, når DF Revy 
ligger klar i elektronisk form. 
 Et personligt login til DFs hjemmeside vil 
først have betydning, når DF Revy foreligger 
elektronisk, idet vi vil lade så meget informa-
tion, som overhovedet muligt, ligge åbent for 
alle på hjemmesiden. Første gang man klikker 
på ikonet med hængelåsen, vil man imidlertid 
kunne oprette sit eget personlige password. 
Man opgiver sit medlemsnummer (som frem-
går af postoplysningen på det trykte DF Revy) 
i formen 0654-M og indtaster herefter det 
password, man ønsker. Ved næste login angives  
medlemsnummer og det personligt valgte pass-
word.

Rigtig god fornøjelse med såvel hjemmeside 
som snart e-DF Revy.

Lene Stampe Mortensen og 
Claus Vesterager Pedersen

Vi vil bede om, at få jeres tilbagemeldinger på, hvad I synes om DFs nye 
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