
Om hjemmesiden 

Hjemmesiden www.munkebo.dk er et foreningsbaseret, upolitisk foretagende. 

Hjemmesiden ejes, vedligeholdes og betales af Munkebo Kulturhus. 

 

Ideen  

Ideen med www.munkebo.dk er at give alle interesserede (nuværende såvel som kom-
mende borgere i Munkebo og turister) en mulighed for at få et indtryk af, hvad der sker i 
og omkring Munkebo.  

Siden er oprettet af Munkebo Kulturhus og indgår i initiativet ”Virk og Gro i Munkebo”, 
der blev skudt i gang på borgermødet i Kulturhuset den 9. april 2011. Siden vil oplyse om 
og understøtte de mange initiativer og ideer, der blev udviklet på mødet, men den skal 
også hjælpe borgere og turister til hurtigt at finde nyttige og inspirerende oplysninger om 
dagliglivet, kulturen, naturen og fritidslivet i Munkebo og omegn. 

Det er meningen, at man altid skal kunne finde faktuelle informationer, som adresser og 
telefonnumre på foreninger, institutioner med mere. Derfor vil hjemmesiden i høj grad 

lede brugerne videre til en bred vifte af andre hjemmesider, der er forankret i Munkebo 
og omegn. 

Desuden en opdateret kalender med de aktiviteter, som er tilmeldt hjemmesiden. 

 

Foreninger 

Det er meningen, at lokale foreninger, interessegrupper og lignende skal have mulighed 
for at præsentere deres aktiviteter og andet, med de tekster og billeder, som den enkelte 
forening ønsker. 

 

 

  
  

 
 

 

Opdatering 

 

Munkebo.dk redigeres og vedligeholdes af Kulturhusets webmaster, men for at være så 
aktuel som mulig, skal den være i konstant kontakt med borgere, foreninger og institutio-
ner, og den direkte vej til Munkebo.dk -

 

hvis man for eksempel har oplysninger om et ar-
rangement -

 

går via mailadressen: munkebokulturhus@mail.dk  

 

Hjemmesiden bliver opdateret løbende.

 

 

Presseansvar og ophavsret

 

Da det er Munkebo Kulturhus, som står med det redaktionelle ansvar, er hjemmesiden 
lavet sådan, at intet kommer på hjemmesiden uden en godkendelse fra webmasteren.

 

Private billeder kan komme med på hjemmesiden, men i tvivlstilfælde kan der kræves 
skriftlig tilladelse fra ophavsmanden til foto eller tegning.

 

Artikler, som angriber enkeltpersoner, vil aldrig blive optaget på hjemmesiden.

 




