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Knebel, den 02.11.06

Fælles internetportal for Mols og Helgenæs!
Molsportalen har en let og overskuelig aktivitetskalender, som kan bruges af
enhver. Dertil en masse tips omkring seværdighederne på Mols.

Molsportalen kan bruges af alle. Brugerne kan selv lægge oplysninger om vigtige arrangementer ind
i aktivitetskalenderen. Man skal blot tilmelde sig som bruger på forsiden. Der findes dog et krav om
bopæl på Mols eller Helgenæs for at få denne rettighed. Hvis du har lyst til at informere om din
forening kan du blive redaktør for foreningen. Ingen oplysning skal sendes til én bestemt webmaster
for at komme på portalen, så det er alene foreningen selv eller brugerne, som styrer indholdet på
portalen. Hvis du mener, at andre skal vide, hvad der sker i bl.a. din forening, så skriv selv om
aktiviteten i portalen.
Du kan endvidere annoncere på Markedspladsen og give din mening til kende i Forum.
Det er Borgerforeningen Mols, der har lagt sig i selen for at skaffe en interaktiv portal
www.molsportalen.dk til brug på hele Mols og Helgenæs. Den er p.t. under opbygning og skal
fungere på den måde, at de enkelte foreninger, skoler, initiativtagere mv. selv skal fylde siderne ud.
Brugerne kan uden andre dikkedarer end at tilmelde sig portalen selv skrive i aktivitetskalenderen.
Man skal altså ikke om ad en webmaster eller en sekretær i lokalrådet. På portalen kan man også se,
om andre arrangementer kolliderer med det, som man selv er i færd med at tilrettelægge.
I Borgerforeningen tror vi, at det vil blive en god hjælp for mange. Men klik selv ind og se de første
tiltag.
www.molsportalen.dk skulle gerne vokse sig større og bedre. Det er gratis at tilmelde sig på
www.molsportalen.dk og her fås også en gratis mailadresse, hvis det er en sådan, man mangler.
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