
Referat af møde om Kommunikation og 
Nyhedsformidling i Ansager 
 
 
Til Alle UR Helle Øst 
 
Jeg har været til møde som beskrevet herunder... 
 
Konklusionen er at kommunens Kommunikationsafdeling ved Jørgen Nielbæk har taget min idé til sig.  
Kommunen vil således medvirke til at oprette en ny database som kan leverer nyheder til hele Varde kommune 
Der vil i starten af 2015 blive afholdt et inspirations-møde for alle der administrerer en by-hjemmeside i Varde 
kommune. Formålet er at få flest mulige til at se fordelen i at alle by-hjemmesider kører på en dynamisk platform, 
der kan interagere med den kommende nye database. 
 
Hilsen Claus 
 

 
Dato: 2. december 2014 
Sted: Ansager.info, "Stationen", Stationsvej 3, 6853 Ansager 
Tilstede: Claus Vestland, Karsten Madsen, Christine Scoop Gärtner og Jørgen Nielbæk 
 
Der er tale om et forhold, hvor der er to kanaler Ansager.info og Tistrup News. 
 
Ansager.info og Tistrup News er drevet som foreninger.  
 
Der ønskes et større tværgående samarbejde og i det samarbejde ønskes 
 
1. Et møde med lokale hjemmesider i Varde Kommune, hvor man kan komme og lade sig inspirere 
2. Efter mødet ønskes at hele kommunen laver en fælles database, hvorfra der kan distribueres ud på tværs af 
kommunen. Både pressemeddelelser og billeder kan deles. 
3. Så udfordringen er at få etableret fælles server (hostes) og fælles struktur på at indgive nyheder. Det kunne 
også være Ugeaviserne, at de lægger politirapporten ind. 
4. Derudover ønskes indspark til den videre udvikling - både tekniske og journalistisk. 
5. Der er tre udbydere af fælles systemer - Ansager.Info, Nordenskov.dk og Tistrup.news. 
 
 
Det næste skridt er  
- at få know-how til opbygning af fælles database, herunder metode og økonomi. Dette gøres sammen med de tre 
- Ansager.info, Nordenskov.dk og Tistrup.news 
- få kortlagt lokale portaler  
- der afholdes fælles møde med alle lokale portaler, hvor Ansager.info, Nordenskov.dk og Tistrup.news 
præsenterer deres muligheder. Der tilbydes undervisning 2 gange årligt i skriv til nettet. 
 
Det er afgørende, at vi får den rigtige know-how. Vi summer på det, men der kommer et nyt system i 
januar/februar et nyt system til lokalhistorisk registrering. Det kan måske bruges. Der er Ditmar i Århus der har 
udviklet. DGI's system infoland kan også være en mulighed. 
 
Vi udveksler pr. mail hvem der skal stå for know-how, hvorefter de tre udbydere i Varde Kommune indbydes til et 
fælles møde først i januar. 
 
Ansager, den 2. december 2014 
 
 
 

 


