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Nytårshilsen - 2020 
 
Kære AVK’er 
 
Vi lever i en mærkelig og farlig tid. Endnu en gang har vi fået den helt store hammer – og er sendt tilbage til 
sidste forårs isolationsboble.  
Hvornår vi kan genstarte vores normale klubaktiviteter er usikkert.  
 
Men én ting kan vi tage fat på med afstand og hver for sig:  KONKURRENCEFILM 2021.  Jeg er positiv over, 
at jeg allerede har udleveret 4 konkurrencefilm-numre.   
Et oplagt tema kan f.eks. være: hvordan har corona-udfordringerne påvirket mig/os i 2020. 
 
Lidt nyt er der at berette:   
Vi har påbegyndt arbejdet med at modernisere vores hjemmeside – baseret på en enig 
bestyrelsesbeslutning om at vi fortsat skal have en hjemmeside. 
 
Vi startede arbejdet med at undersøge, om vi har den rette tekniske hjemmeside-løsning – altså hosting og 
web-software. Efter en del sonderinger bl.a. en kontakt til firmaet one.com som er vores leverandør, føler 
vi os overbevist om at vi har en løsning som både er tidssvarende og som indeholder mange uudnyttede 
muligheder, der fint kan dække vores behov. 
Lige nu er vi i beskrivelsesproces, hvorunder vi også laver nogle forsøg med layout – f.eks. har 
siden  Konkurrencefilm fået et nyt og mere skarpt look  https://avk-aarhus.dk/konkurrencefilm.html  - men 
betragt det blot som et forsøg.  
Vi vil give os god tid til opgaven – når vi har et første udkast vil vi selvfølgelig sende det ud til jer i høring. 
Et bærende tema i arbejdet er at hjemmesiden skal være AKTIV – og dermed leve op til navnet på vores 
klub. Indtil videre er det vores webmaster Svend Bjerre og undertegnede, der arbejder med opgaven. 
 
Og netop dette mærkelige år 2020 har fyldt en del i den julepost Lise og jeg traditionelt har sendt til familie 
og venner i nu 34 år. 
 
Min nytårshilsen til jer skal være vedhæftede forkortet version af ”Stavposten 2020” 
 
Jeg ønsker godt nytår til dig og dine 
med håbet om snarligt og sikkert gensyn 
Bedste hilsner 
Knud 
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