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Til 

Bestyrelsen for Sejs-Svejbæk Idrætsforening  

 

 

Kommentar om ForeningsNyt 

Da Sejs-Svejbæk Lokalråd er en af de mere konstante brugere af ForeningsNyt, har vi også en 

holdning til den form, som bladet har i lokalområdet.  ForeningsNyt er i høj grad et fysisk 

udtryk for den sammenhængskraft, som vi har i Sejs-Svejbæk. Uanset at ikke alle læser det, 

så har alle muligheden for at holde sig orienteret om det, der sker i lokalområdet. 

 

Vi anerkender, at papirudgaven i sin nuværende form lever på lånt tid, både pga. layout, 

trykning og uddeling. Papirudgaven af ForeningsNyt har dog sin berettigelse, så længe der ikke 

kan findes en let læselig og ikke-sløret udgave på Idrætsforeningens hjemmeside – og meget 

gerne også på Facebook og/eller andre sociale medier. Den digitale udgave af ForeningsNyt er 

pt. et medie, der skal søges aktivt og absolut ikke for hurtigt efter udgivelsen, da den ikke er 

uploadet.  

 

Papirudgaven må ikke blot forsvinde, uden at der er en ordentlig arvtager. 

Vi vil foreslå Sejs-Svejbæk Idrætsforening/ForeningsNyt, at I opretter et system, hvor I viser, 

at I kan få distribueret en digital udgave af bladet til (næsten) alle. Det kan f.eks. ske ved at 

sende bladet ud via en nyhedsmail eller link til en digital udgave af bladet. Den digitale udgave 

af ForeningsNyt kunne køre og få mere og mere tag i læserne, bl.a. via Facebook. Efter et år 

eller to er det måske lykkedes – og så kan det jo være, at papirudgaven er blevet 

udkonkurreret og derfor kan lukkes ned. 

 

Vi kæmper papirudgavens sag her og nu – men med udkig til fremtiden, hvor bladet måske 

ikke er så relevant længere. Overvej i stedet hyppigheden og papirkvaliteten, hvis det er for 

dyrt at holde bladet i gang pt. For os er sammenhængskraften væsentligst. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Præsius Busk 

Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd 
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