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Året der er gået!
Endnu et et år med fremgang i antallet af tilmeldte brugere. I skrivende stund har vi fået
28 nye medlemmer i år, og samtidig har vi været så heldige at komme i ugebladet
Søndag, tilbage i februar 2009.
En anden stor ting i det forgangne år, var da vi modtog en donation fra Foreningen det
Kardiologiske Syndrom X på 1000 kroner. Denne donation betyder, at vi har ikke
behøver at bekymre os om driftsudgifterne i de næste 4 – 5 år. Så det er vi naturligvis
meget taknemlige for, og herfra skal endnu en gang lyde en stor tak til Syndrom X
foreningen for deres donation.
Brugerundersøgelse 2009
En stor del af året, har været præget af en lang række afstemninger, som har været
afholdt i vores forum. Da der blev lukket for flere stemmer, havde der været afholdt 55
afstemninger i perioden fra d. 28. februar til d. 1. december. Alle resultaterne fra
afstemningerne, blev så efterfølgende samlet i en rapport, og derefter lagt op på siden.
Du finder Brugerundersøgelse 2009 her.
Resultaterne af afstemningerne viste, at der er behov for forbedring på flere områder. Så
vi kan kun håbe, at rapporten kan være med til at inspirerer nogen til, at gøre noget ved
det.
Hvad skal der ske i 2010?
I starten af året bliver et helt nyt projekt skudt i gang. Projektet er døbt Historier fra
Hjertet, og hele ideen er, at et antal brugere melder sig til projektet, og derefter skal
man skrive lidt tekst til nogle i forvejen fastlagte kapitler. Resultatet bliver så samlet i en
slags bog i pdf format, og lagt op på siden.
Det er planlagt at projektet skal starte d. 1. januar 2010, så derfor modtager jeg meget
gerne tilmeldinger allerede nu, fra brugere som gerne vil deltage i projektet. Du kan
læse mere om projektet i vores forum under Bag om www.prinzmetal.dk, og har du
yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive et indlæg i tråden, eller kontakte
mig på historier_fra_hjertet@prinzmetal.dk.
Afhængigt af hvor hurtigt eller langsomt, det kommer til at gå, forventer jeg at have
”bogen” færdig omkring d. 1. august 2010. Men alt afhænger selvfølgelig af, hvor mange
der melder sig til projektet.
Men ellers er der ikke lagt så mange planer endnu for året 2010, men der dukker uden
tvivl noget op.
prinzmetal.dk - 5 år
Ja, d. 17. april 2010 er det 5 år siden, at jeg købte domænet www.prinzmetal.dk. Det er
næsten ikke til at fatte, at det er gået så hurtigt. Til at starte med, tog jeg et år af
gangen, for så at vurdere om der var et behov for en side som denne. Og det kan jeg
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kun konstatere at der er. Så derfor et det blevet besluttet, at når domænet / navnet skal
fornyes, at så sikre jeg det i de næste 5 år, på den måde får vi nemlig det ene år gratis.
Så jeg kan godt garantere, at prinzmetal.dk eksistere i de næste 5 år!
Fælles chatten
Vi afholder fortsat fælles chat på siden 2 gange om måneden, men man kunne godt
ønske sig, at der var nogle flere der benyttede sig af det. Forskellige tidspunkter har
været afprøvet, uden at det har ændret noget på antallet af deltagere. Så derfor høre jeg
meget gerne fra jer, hvis i har ideer til, hvordan vi kan trække nogle flere til fælles
chatten.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.
Gitte

http://www.prinzmetal.dk/da/print.php?type=C&page_id=20

21-12-2009

