
 

IT frivillig søges 

 
Meget af nutidens kommunikation sker i dag på internettet – og 
derfor leder Hou & Omegns Idrætsforening (HOIF) nu efter en 
frivillig, der ikke er bange for at arbejde med IT og hjemmesider. 

HOIF kommunikerer i dag med medlemmerne og mulige nye 
medlemmer via nettet. Primært sker det på foreningens 
hjemmeside, www.hoif.dk, og foreningens Facebook-side på 
www.facebook.com/houif. Derudover bruger HOIF også i vid 

udstrækning e-mailen til at kommunikere direkte til medlemmer og 
udvalg. 

Bestyrelsen for HOIF har igangsat et projekt, der skal sikre at 
idrætsforeningen fremover har en velfungerende hjemmeside, der 
virker godt, ikke mindst på mobiltelefoner og tablets, da disse i dag 
i meget stor grad er den foretrukne måde at søge på internettet. 

HOIF er derfor i samarbejde med DGI Østjylland i gang med at 
udarbejde en hel ny hjemmeside. Til den efterfølgende driftsopgave 

som webmaster søger idrætsforeningen en frivillig, der vil hjælpe 
med dette arbejde. 

 

http://www.hoif.dk/
http://www.facebook.com/houif


- I mange år har Bent Handberg ydet en stor indsats for at vores 
nuværende hjemmeside er blevet holdt i gang, hvilket Bent skal 
have stor tak for. Bent har, helt rimeligt, takket nej til opgaven, da 
han er flyttet til Grønland. Vi skal derfor nu have fundet hans 
afløser, fortæller Birte Gerber fra HOIF’s bestyrelse, der håber at 
kunne finde en frivillig, der både generelt har nogle IT-kompetencer 
samt kan være med i arbejdet med etableringen af den nye 
hjemmeside. 

Styr på dokumenterne 

Ud over ny hjemmeside har idrætsforeningen også ønsker om at få 
styr på de mange dokumenter, skemaer, lister med mere der 
skabes i forbindelse med foreningens arbejde. Noget skal 
præsenteres på den nye hjemmeside, andet er fx skabeloner, 
ansøgningsskemaer mm. 

- Det væsentlige er, at vi har styr på vores dokumenter, så nye 
frivillige altid på en hurtig og nem måde kan få adgang til relevante 

dokumenter, skemaer, skabeloner og hvad der nu ellers laves af 
dokumenter, fortæller Birte Gerber, som gerne hører fra folk, der 
har lyst, tid og energi til at hjælpe med denne opgave, som ikke er 
bundet op på bestemte træningstider, kampe i weekenden eller 
lignende. 

Sidder du nu som læser af Oplev Hou og tænker, det er lige mig – 
eller tænker du, at du kunne hjælpe med en del af opgaven, så 
kontakt Birte Gerber på tlf. 23 25 02 13 eller på birte@gerbers.dk. 
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