Til foreninger, erhvervsliv, kirker og institutioner i Vodskov
Facebook – et klik til hele Vodskov By
Vodskov myldrer med aktiviteter i foreninger, i erhvervslivet, i kirkerne plus alt det uformelle.
Så meget at det for den enkelte efterhånden kan være svært at holde styr på mulighederne.
Vi har kort sagt brug for en fælles facebook-side, der samler hele byen.
Mange aktører har egen facebook-sider med information primært om og for medlemmer og skal
blive ved med det..
Hvis den enkelte - eller tilflyttere - har lyst til at prøve finde ud af muligheder og tilbud i vores
herlige by, skal man bruge temmelig megen tid på at kigge hjemmesider og facebook link igennem.
Derfor denne opfordring fra Vodskov Samråd: Vi bør have en fælles facebook-side for hele byen.
Aktuelt behøver vi ikke gå over åen efter vand. Vores forslag lyder:
Vodskov Erhvervsforening har i et par år haft en facebook-side, som også omtaler almene
aktiviteter og nyheder fra f eks Vodskov Samråd og V odskov Kirke. Den side foreslår vi gøres til en
fælles facebook-side for hele Vodskov By således:






Hver aktør (forening/klub, VKI, kirker m.fl) udpeger en facebook-administrator.
Denne peson (facebook-administrator) får adgang til at lægge tekst og billeder på den
nuværende facebook-side Vodskov By
Den enkelte aktørs facebook-administrator har samtidig ansvar for, at tekst og billeder er
alment lødige, så vi trygt kan henvise vores børn til siden.
Facebook-administratoren lægger info om de emner og aktiviteter, som den enkelte
forening, klub, kirke eller gruppe ønsker at dele med andre i byen og folk udenbys
Uformelle grupper og privatpersoner, som har information og ideer at dele med andre i
byen, kan kan få lagt deres info på siden ved henvendelse til Vodskov Bilbiotek.

Praktisk:
 Aktuel side ændres så logo og tekst på dens forside blot lyder: Vodskov – en by i harmoni
 Vodskov Bibliotek administrerer i det daglige den fælles facebook siden med back up fra
Vodskov Samråd og Vodskov Erhvervsforening.
 Omlægningen påbegyndes senest pr januar 2016
Sådan gør I:
 Formand/leder sender en mail til vodskov-bibliotek@aalborg.dk med navn, mail og
telefonnummer på foreningens/institutionens udpegede facebook-administrator inden jul.
For Vodskov Samråd
Jytte Laden Nielsen
jytte@nordpuls.dk - 61 69 44 36
Evt. Spørgsmål til Vodskov Bibliotekek - Karin eller Brian – på telefon 99 31 32 46 eller til
Jesper Nyborg, formand for Erhvervsforeningen, eller Jytte Laden Nielsen.
Vodskov Samråd, den 6. december 2015 - jln

