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Hjemmesiden har faktisk Jubilæum 
Det er i år 10 år siden jeg foreslog Grupperådet at lave en spejderhjemmeside som kunne fortælle 
omverdenen hvad vi laver og for at øge kommunikationen mellem ledere, spejdere og forældre. 
 
Første version af hjemmesiden var lavet som en del af DDS.DK, og korpsets webhotel husede 
vores hjemmeside. 1. januar 2008 blev hjemmesiden flyttet over på et andet webhotel med større 
kapacitet og hastighed og vi fik vores egen adresse: rønnespejder.dk.  
 
Da vi var en del af DDS.DK havde vi en mulighed for at sammenligne os med de andre spejder-
hjemmesider og vi blev meget hurtigt en af de mest benyttede. Det er i dag ikke muligt at 
sammenligne besøgstal, men er vi stadigvæk den spejder gruppe som gør mest ud af at 
præsentere dagligdagen og aktiviteter i vores gruppe i forhold til andre spejderhjemmesider. 
 
Vores hjemmeside toppede i 2010 og 2011, hvor vi havde mere end 5000 besøg om måneden. 
Nu er antallet af besøg ca 1500 per måned.  
 
Facebook 
Brugen af hjemmesiden har selvfølgelig ændret sig, især efter oktober 2014, hvor vi også kom på 
Facebook. 
 
Det er med lidt blandede følelser at jeg har sat Rønne Gruppe på Facebook. Jeg vil gerne uddybe 
dette og samtidig gerne høre jeres mening. 
 
Det er nu lettere at administrere vores hjemmeside fordi det har været muligt at flytte debat og 
kommentarer til Facebook. Kommentarsystemet på vores hjemmeside blev ikke brugt og der var 
for meget arbejde i at holde spammere og hackere væk.  
 
Det skal nævnes at Facebook-debatten også bliver overvåget, ligesom personer som ønsker at 
blive medlemmer af Facebook-gruppen screenes inden de accepteres. Det har dog kun en enkelt 
gang været nødvendigt at gribe ind, og det var da en af brugernes Facebook-profiler blev hacket 
og brugt til at sende spam. 
 
Alle kan læse med på vores Facebook-gruppe. Det er en åben gruppe. Men, vil du skrive eller 
kommentere så skal du godkendes. Jeg accepterer kun personer som i deres profil viser: enten at 
de bor eller er født på Bornholm; eller, at de er ven med andre gruppe-medlemmer. 
 
Der er kun en Facebook-profil som jeg indtil nu har blokeret. Men, hvis der er nogen som kender 
Angela Hillary – ven med Juanita Lopez – godkender jeg hende gerne. 
 
Til sammenligning er der flere niveauer af blokering på hjemmesiden som blandt andet udelukker 
besøgende fra 10 lande og 18 ip-adresse grupper: Rusland, Ukraine, Nigeria, Kina … 
Ligesom der er ”honningkrukker” som fanger mellem 20 og 40 indbrudsforsøg hver måned. 
 
202 billeder er blevet uploadet til Facebook-gruppen, af disse har vores hjemmeside fået ca 40. 
Jeg har så modtaget 1323 andre billeder til hjemmesiden sidste år – og tak for det. Men, mange af 
de billeder jeg ikke har fået er billeder fra almindelige møder, loppemarked og juletræssalg. Det er 
gode billeder, da disse kan bruges som illustrationer til kommende arrangementer og opslag.  
 
Mit problem er at jeg ikke må plukke billeder til hjemmesiden fra Facebook, men du må gerne linke 
fra vores hjemmeside den anden vej. Og jeg foretrækker dette, for så er det os som har 
ophavsretten. 
 
Facebook er et USA’nsk socialt medie som er underlagt USA’nsk lovgivning, herunder lov om 
copyright. Derudover har Facebook rådighed over medlemmers data som de tjener penge på at 
sælge. Endelig er der også det problem at, man skal være over 13 år for at med på Facebook. 
 



3 retoriske spørgsmål: 
1) Der er folk som ikke vil være på Facebook. Kan man kun være medlem af Rønne Trop & Flok, 
hvis man har en Facebook-profil? 
 
2) Omkring ½-delen af spejderne er yngre end 13 år, og kan derfor ikke være medlem af 
Facebook. Skal de udelukkes fra at have adgang til deres billeder og historier? 
 
3) Jeg ved godt at der er børn under 13 år som har egne Facebook-profiler men, kan vi opfordre til 
lov/regel-brud? 
 
Der er kun en officiel hjemmeside for Rønne Gruppe og det er ronnespejder.dk. Kun på 
ronnespejder.dk finder du officielle indbydelser, kalender og mødeprogrammer. Facebook er leg. 
Du kan ikke være sikker på at alt linkes fra hjemmesiden til Facebook.  
 
Billeder og historier til Hjemmesiden 
Billederne på vores hjemmeside gemmes i – næsten – originalt format så i kan printe til jeres eget 
fotoalbum. På det seneste har jeg været nød til at begrænse størrelsen på billederne for at holde 
lidt igen med datamængden. Moderne kameraer/mobiltelefoner leverer alt for mange pixels. 
 
Jeg modtager gerne billeder og kommentarer på e-mail-adressen: admin@ronnespejder.dk har du 
mange billeder kan jeg også modtage via f.eks. Dropbox, sendspace.com og lignende.  
 
Du skal ikke bekymre dig om formater, navne eller størrelse på de billeder du sender til mig. Alt 
dette styres næsten automatisk når jeg lægger billerne på hjemmesiden.  
 
Hjemmesiden hostes på et webhotel, hvor jeg, af praktiske årsager, sponsorerer pladsen. 
Derudover koster det omkring 180 kr om året i licens for navnet ronnespejder.dk med tilhørende 
alias’er, så det er et billigt kommunikationsmedie. 
 
Der er gemt ca 10 GB billeder, indbydelser, programmer, og andet på hjemmesiden. 
 
Du er velkommen til at gå på opdagelse i vores hjemmesides store arkiv. Du kan også finde gamle 
spejder-historier på hjemmesiden ligesom der også findes en spejderkogebog. Nye inputs og ideer 
modtages med tak.  
 
Jeg er ikke medlem af Grupperåd, afdelingsleder eller andet. Det er ikke mig som tager billeder 
eller laver referater af møder eller ture. Jeg bruger bare det materiale jeg får tilsendt. Derfor stor 
tak til alle som har sendt billeder og artikler til hjemmesiden 
 
Nye tiltag  
Jeg blev sidste år bedt om at undersøge om det er muligt at lave en online opslagstavle på 
hjemmesiden, hvor køb, salg og bytte kunne slås op. Jeg arbejder på det men problemet er, 
hvordan jeg kan gøre det så jeg skal lave mindst muligt manuelt tastearbejde, ligesom sikkerheden 
ikke må kompromitteres.  
 
Rammen er klar, men der er meget som skal testes. Det bliver en side/tavle med plads til 8 opslag. 
Opslag sendes direkte som e-mail til opslagstavlen. Når nyt opslag kommer, slettes det ældste 
automatisk. Link til andre hjemmesider fjernes og e-mail-adresser neutraliseres. Hvis der er 
vedhæftet et billede på e-mailen kommer det på hjemmesiden – i stærkt reduceret format.  
 
Men som sagt der skal testes grundigt inden det kommer videre. 
 
Tak for ordet 
Mange ting har ændret sig men en ting er uforandret: Jeg skal åbenbart ikke med til 
generalforsamlingerne i Rønne Gruppe. Siden hjemmesidens start har jeg på grund af arbejdet 
ikke kunne deltage.  
 
 
Mikael Boldt 
Savannakhet, Laos. 
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