Forslag til Modelflyvning Danmarks Repræsentantskabsmøde 2020:
Etablering af en web-redaktion
1. Der etableres en redaktion for Modelflyvning Danmarks hjemmeside – web-redaktionen –
som har det overordnede ansvar for vedligeholdelse af hjemmesiden, såvel den tekniske
vedligeholdelse som den redaktionelle vedligeholdelse. Web-redaktionen refererer til
Modelflyvning Danmarks bestyrelse.
2. Web-redaktionen skal bestå af seks til otte medlemmer af Modelflyvning Danmark, der
udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra klubber, Flysikkerhedsudvalget, Eliteudvalget og
dets styringsgrupper. Web-redaktionen konstituerer sig med en web-redaktør.
3. Web-redaktionens primære opgave er at sikre, at hjemmesiden er velfungerende, at
indholdet er aktuelt og relevant, og at driftsproblemer løses så hurtigt som muligt.
4. En del af opdateringen af hjemmesiden foregår ved, at klubber eller enkeltmedlemmer af
Modelflyvning Danmark på eget initiativ uploader informationer på hjemmesiden og fjerner
uaktuelle informationer. Web-redaktionen skal løbende holde øje med disse ændringer af
hjemmesidens indhold og gribe ind, hvis der skulle opstå problemer.
5. Web-redaktionen kan på eget initiativ – inden for en given budgetramme – sætte
systemleverandøren til at lave nødvendigt vedligeholdelses- og udviklingsarbejde. Hvis der
skal igangsættes større arbejder, skal det godkendes af bestyrelsen.
Det foreslås, at web-redaktionen etableres hurtigst muligt.

Begrundelse for forslaget:
Det er en almindelig erfaring, at hjemmesider "sander til" i løbet af relativt kort tid, hvis der ikke er et
organ, som har ansvar for den løbende vedligeholdelse.
Der sker normalt det, at f.eks. nyhedsopslag får lov til at blive stående længe efter, at de er blevet
uaktuelle. At indbydelser til stævner og lignende også bliver stående. At man ikke fjerner en gammel
artikel om et givent emne, når der bliver lagt en ny, forbedret udgave af artiklen på nettet. At "døde"
links ikke bliver vækket til live. At fejl i opslag ikke bliver rettet, osv.
I en så omfattende virksomhed som Modelflyvning Danmark, hvor hjemmesiden skal afspejle en lang
række aktiviteter, der peger i alle mulige retninger, skal der være et organ, der koncentrerer sig om
at sikre hjemmesidens relevans og funktion. Dette organ bør være en dedikeret web-redaktion.
Vi forestiller os, at det vil være muligt blandt medlemmerne at finde det nødvendige antal personer,
der både vil og kan udgøre en velfungerende web-redaktion.
Det er væsentligt, at redaktionens medlemmer dækker hele vores interesseområde, så de har
kompetance til at stå for arbejdet. Der skal altså være medlemmer, som har forstand på radiostyring,
droner, linestyring og fritflyvning, men også medlemmer, der kender vores organisation og den
lovgivning og de forhold vi flyver under. Det er grunden til forslaget om, at bestyrelsen udnævner
web-redaktionen efter indstilling fra klubber, udvalg og styringsgrupper.
Vi foreslår en web-redaktion på seks til otte medlemmer. Det er en praktisk størrelse – man kan evt.
supplere med et tilforordnet medlem fra bestyrelsen, som kan sikre god kommunikation til og fra
bestyrelsen. Forslaget om at redaktionen selv vælger en web-redaktør er praktisk. Der skal være en
"tovholder", som alle henvendelser passerer igennem.
En teknisk fejl på hjemmesiden skal kunne udbedres hurtigt. Det er årsagen til, at vi foreslår, at der
vedtages et budget til web-redaktionen, så redaktionen kan gå direkte til web-leverandøren og sætte
gang i en udbedring uden at skulle involvere bestyrelsen.
Web-redaktionens budget skal også kunne dække et eller to årlige redaktionsmøder samt udgifter til
evt. kurser for redaktionen og medlemmer, der oploader til hjemmesiden.
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