From:Torben Nielsen
To:Claus Lyngby Petersen
Subject:Fwd: ansøgning til LUP

Hej Claus.
Østmøn lokalråd kan anbefale ansøgningen fra Mandemarke bylaug, som
er vedhæftet.
Projektet passer ind i Østmøn lokalråds LUP (strategiplan), under afsnittet
om bosætning.
På vegne af Østmøn lokalråd
Torben Nielsen
tlf 40462336

-------- Videresendt meddelelse -------Subject
ansøgning til LUP
:
Date:Wed, 29 Apr 2015 11:09:26 +0200
From:Birgitte Steen Jørgensen <birgitte.steen.joergensen@mail.dk>
To:SOGI@vordingborg.dk
CLP@vordingborg.dk, Torben Nielsen <Torben@skalbjerggaard.dk>,
Birgitte Dansgaard <birgitte@sundkom.dk>, Elise Baandhøj
<Elise_baandhoej@mail.dk>, Jørgen Knuthsen & Margit Pedersen
CC:
<J.knuthsen@outlook.dk>, Lone Gotfredsen <Gotlone@sol.dk>, Mette
Folmer Jensen <mettefolmerjensen@hotmail.com>, Ole Eskling
<ole@eskling.dk>

Til Vordingborg kommune
Ansøgning om tilskud fra LUP puljen.
Hvis det kræver en håndskrevet underskrift, så er jeg på rådhuset i morgen torsdag.
Jeg runder lige Claus kontor inden kommunalbestyrelsens temamøde.
Venlig hilsen
birgitte Steen Jørgensen

Projektbeskrivelse

April 2015

Ny hjemmeside for Mandemarke og Østmøn

Ansvarlig: Mandemarke bylaug

Kontaktperson: Birgitte Steen Jørgensen, birgitte.steen.joergensen@mail.dk

Målgruppe: Primært: Beboere i Mandemarke med udflyttere
Sekundært: Østmøns borgere og turister

Baggrund og Mål: Vi ønsker at skabe en levende og tidssvarende hjemmeside, der med
ord og billeder beskriver områdets natur, kultur, historie og aktiviteter. Mandemarke er en
særdeles aktiv landsby, der hvert år igangsætter et væld af udflugter og events i
lokalområdet. Vi vil gerne kunne bruge hjemmesiden mandemarke.dk til at informere om
disse andre aktiviteter på Østmøn, således at den kommer til at afspejle det aktive kulturliv
– til gavn for såvel borgere som turister, dr vil kunne orientere sig på siden.
Mandemarkes nuværende side kan vi kun redigere i med assistance fra en programmør.
Vi har hidtil haft en abonnementsordning på denne service. Men abonnementet udløber
snart, og det gør spørgsmålet om en ny og mere fleksibel hjemmeside aktuel. Den nye
hjemmeside skal opbygges i CMS-system, så vi selv kan redigere i tekst og billeder og
dermed hurtigt kan indsætte bl.a. omtale af aktuelle begivenheder på Østmøn. Der vil blive
udpeget en kontaktperson fra Mandemarke bylaug med ansvar for den løbende
opdatering.
I forbindelse med omlægningen vil den nye hjemmeside få et tidssvarende design, blive
mere dynamisk med bl.a. videoklip og give en forbedret brugeroplevelse.
Vi mener, at en dynamisk hjemmeside, der åbner sig ud mod hele Østmøn, vil være et
værdifuldt bidrag til fastholdelse af beboere og turismearbejdspladser i området.

Indhold: Omtale af udflugter, foredrag, udstillinger, koncerter, loppetorv og andre åbne
arrangementer i Mandemarke og på Østmøn. Derudover skal siden indeholde
beskrivelsen af Mandemarke by, som findes på den nuværende side. Dvs. historien om
byens huse, beboere gennem tiden og ikke mindst områdets mange kunstnere.

Budget
Opbygning af hjemmesiden mandemarke.dk i Wordpress standard skabelon, overflytning
af eksisterende tekst og billeder samt opsætning til brugerens egen administration.

Pris

8.640 inkl. moms

Opgaven købes af Palle Thilqvist, computer-tjek.dk

