Korinth Medier er en realitet
Det er med stor fornøjelse, at Lokalrådet kan meddele, at der den 4. februar 2016 blev holdt stiftende
møde for foreningen Korinth Medier. Foreningen er stiftet med henblik på administration og udgivelse af
Korintherbrevet – samt drift og administration af de lokale infoskærme og hjemmesiden: Korinth.dk.Det ny
er, at foreningen igennem koordineret drift af disse tre medier skal sikre en lokal formidling og information
til lokalområdets borgere og besøgende. Samtidig skal formidlingen kobles til relevante sociale medier.
Foreningens medlemmer er egentlig blot dem, der ejer, administrere og driver (læs; ”betaler for”) de tre
medier: Korinther brevet, Korinth.dk og de lokale infoskærme. Fødte medejer er Brahetrolleborg og Øster
Hæsinge Sogne samt Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge. Herudover kan andre lokale aktører, bliver
medejere – pt er det KIF, ØH og Bøgebjerg Skolen. Angående navnet ”Korinth Medier” har vi vendt og
drejet det i et forsøg på også at inddrage Øster Hæsinge i navnet – men vi kunne ikke komme på noget, der
ikke blev for langt og/eller ufikst.
Udgivelsen af Korintherbrevet og administrationen af Korinth Medier finansieres i videst muligt omfang af
annoncer, eller andre indtægtsgivende aktiviteter. Derudover dækker ejerkredsen omkostningerne, fordelt
efter en indbyrdes aftalt fordelingsnøgle. Eventuelt overskud tildeles Korinth Kulturdage.
Lars Frandsen har sagt ja til både at administrere indholdet på både infoskærmene og Korinth.dk – og Jens
Ørum har sagt ja til fortsat at være redaktør på Korintherbrevet. Stor tak til dem begge.
Foreningen holder det første årsmøde nu her den 3. marts 2016, hvor den bl.a. skal fastlægge retningslinjer
for annoncering. Desuden har vi planer om snarest at søsætte et lokalt, elektronisk nyhedsbrev, som man
kan få hjem i sin mail boks, hvis man tilmelder sig. Mere her om når det er klar. Foreningen arbejder også
på få opsat en info-skærm i Øster Hæsinge. Den største udfordring er dog at finde et egnet, ”centralt” og
synligt sted.
Jeg venter mig meget af denne nye konstruktion, som jeg tror kan medvirke til, at vi kan udnytte vores tre
lokale medier på en mere effektiv og koordineret måde – bl.a. til bedre lokal kommunikation på tværs af
foreninger og andre aktører. Især tror jeg, at vi kan bringe hjemmesiden Korinth.dk langt mere i spil - fx kan
annoncering af arrangementer på infoskærmene henvise til en mere uddybende info på Korinth.dk.
Desuden sætter vi nu gang i at få lavet en samlet, opdateret oversigt på Korinth.dk over alle områdets
foreninger med kontakt-data til kontaktperson – så det bliver nemt for både nuværende og nye borgere at
skaffe sig overblik over alt det der foregår lokalt - og hvem man evt. kan kontakte.
Derfor skal der allerede her lyde en opfordring til alle lokalområdets foreninger om at sende en kort
beskrivelse af foreningens aktivitet og kontakt data/kontaktperson – samt evt. link til foreningens egen
hjemmeside til Lars Frandsen; lars@aspekt5.dk.
Som nævnt andet sted vil vi også bruge Korinth.dk til en oversigt over aktive, lokale arbejdsgrupper og
deres kontakt personer.

