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Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder inklusive generalforsamling d. 20/3 og en julefrokost. 

Medlemskab og regnskab henvises til kassererens beretning. 

”Foreningens formål er at styrke sammenhold, erhverv, bosætning, kultur, turisme og markedsføring ved at 

skabe en platform for formidling af informationer om 5560 Aarup” – en målsætning, vi har levet op til ved 

næsten dagligt at bringe artikler inden for alle de nævnte emner.  

Alle artikler bliver som udgangspunkt eksponeret både på aarup.dk og på Facebook (@5560aarup). Vi har 

en stabil – og stadig voksende læserskare. På Facebook ligger vores læsertal på 400-4.000 pr dag, og på 

aarup.dk ligger læsertallet på 110-500 pr dag. Specielt artikler om handelslivet i Bredgade har læsernes 

interesse. Således er artikler om Fyns Gourmet, Langesø Vaffelhus, Meny og Marcussen Sport nogle af årets 

højdespringere med op til 3.000 visninger på én dag. Vores Facebook likes ligger nu på 870. Også vores 

kalender har fået flere læsere og begivenheder. 

Vores artikelsamling har passeret 1.200 stk., som nu fortløbende afleveres til Lokalhistorisk Arkiv. 

Vi har i årets løb taget initiativer til at sprede belastningen / fordele arbejdet. Annie har f.eks overtaget en 

del af skriveriet og Martins arbejde. Annie udarbejder f.eks. en Ugeoversigt, som er blevet godt modtaget. 

Martin har ligeledes i en periode fået sin søn til at overtage noget af arbejdet. 

Nye initiativer: Specielt bør nævnes et vordende samarbejde med Aarupskolen. Vi har haft møde med 

viceskoleleder Søren Jakobsen. Her opstod bl.a. ideen om etablering af en Journalistpatrulje for at få nogle 

af skolens elever til at skrive til vores medie. 

Nye initiativer: For nemmere at kunne kapre nye medlemmer ”på gaden” – her og nu, har vi besluttet af få 

oprettet et MobilePay nummer. 

Teknisk er vi nok ved at nå grænsen for, hvor store datamængder WordPress kan håndtere. En oprydning 

har dog hjulpet en del på hastigheden. En anden teknisk udfordring har været at få en automatisk 

overførsel af alle Kulturhuset Industriens arrangementer over i kalenderen. 

Af praktiske udfordringer har vi haft svært ved at skaffe informationer – f.eks. fra Knit’n Jazz, Boldklubben 

mm. 

GDPR: Et af årets hotte emner var IT-sikkerhedspolitik. Vi har dog ikke fundet det nødvendigt at stramme 

op på noget – ej heller udsende vores politik på området. 

Foreningens historie: Det kan hævdes, at ”Aarup Byportal” har haft 5 års jubilæum. Første initiativmøde 

blev holdt 22. januar 2013. Stiftende generalforsamling for Foreningen Aarup.dk var dog først 8. januar 

2014. 
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