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Beretning vedr. Orientbladet 

 

I 2016 blev der trykt 4.350 stk. Orientblade til uddeling blandt Orients medlemmer, og da 

jeg oplever at I stadig syntes godt om bladet, har jeg derfor ikke tænkt mig at ændre på 

layoutet. 

 

Jeg modtager stadig gerne indlæg om oplevelser eller arrangementer som man har 

deltaget i sammen med Orient - og som man ønsker at dele med andre. Jeg modtager 

også gerne billeder. Så skal jeg nok sørge for at få det sat fint op. Min mailadresse findes i 

Orientbladet samt på Orients hjemmeside. 

 

I 2016 måtte jeg tage afsked med min sædvanlige trykker, da han desværre blev alvorlig 

syg og døde. Dette betød, at jeg meget akut måtte finde en anden trykker, som tydeligvis 

ikke levede op til den sædvanlige standard, hvilket ses på blad nr. 3.   

 

Sammen med Orients webmaster lykkedes det os at finde et 3. trykkeri, som ikke bare 

lever op til layout og kvalitet, med som også vinder på prisen  Vi satser derfor på at 

samme trykkeri klarer opgaven i 2017. 

 

/Dorthe Quaade 

Redaktør  

 

 

 

IT / Hjemmeside 

 

Vores hjemmeside www.orient-gif.dk lever stadig sit eget lille stille liv i hjørnet af Orient.  
 
Men det mest spændende er at den faktisk på torsdag bliver voksen......... 
 
Siden fylder nemlig 18 år  - den blev født 16. februar 1999. 
 
I al den tid har jeg varetaget dens udvikling og set den vokse, blive stærk og informativ. 
 
Den har udviklet sig fra en simpel side til et site med online tilmelding, online husbooking, 
responsivt design, online billetkøb mv. 
  
Året er gået som de fleste andre år med løbende opdatering af hele siden, dokumenter 
mv. lægges på intranettet (en lukket del af hjemmeside), så alle i bestyrelsen har adgang 
til alle relevante dokumenter, referater osv.  
 



Vores intranet er i 2016 også flyttet over på den nye CMS platform, så når et 
bestyrelsesmedlem (ingen navne nævnt) har glemt sit kodeord til intranettet, så kan man 
selv bede om at få et nyt fra systemet med det samme. 
 
Før i tiden skulle jeg modtage en mail med at det var glemt fra personen, for derefter at 
sende en mail retur med koden - så administrationen er blevet en lille smule lettere, da 
systemet klare det selv. 
 
Vores facebookside bliver også brugt. Der lægger vi informationer, billeder osv. så følg 
endelig med på:  facebook.com/orientgif og giv os et like :-) 
 
Hvad der skal ske i 2017 er ikke planlagt, men jeg vil blive ved med at udvikle siden så 
den giver gavn og glæde for alle vores medlemmer. 
 
Er der nogen som har nogle input, idéer eller andet, så skriv gerne en mail til mig. Det vil 
jeg sætte pris på. :-)  
 
Her til slut vil jeg så bare takke de andre medlemmer af bestyrelsen for et super godt 
samarbejde, og glæder mig til at fortsætte det, også i 2017 
 
/Jesper Q 
 


