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Tilstede: Torben Snowman, Preben Nielsen, Annette Rye Kaplan og Per Lunderød 

1. Officiel og primær kommunikationskanal 

Det aftaltes i WEB-udvalget, at FMC Facebook gruppen fremover er vores officielle 

kommunikationskanal. 

Vores Facebook gruppe er privat (det er kun medlemmer af gruppen, der kan se hvem der er 

med i gruppen samt deres opslag). 

Gruppen er dog offentlig – dvs. den er synlig, men man kan ikke se opslag før man bliver 

medlem. 

 

2. Medlemmer, der ikke er med i Facebook gruppen 

Der er stadig flere medlemmer, som ikke er medlem af Facebook gruppen. 

Torben skriver til disse medlemmer 

Annette skriver på Tri afdelingens lukkede Facebook gruppe og opfordrer til, at disse også 

melder sig ind i FMC-gruppen. 

 

3. Lukkede FMC-gruppe 

Per Lunderød er administrator og den person, som accepterer nye medlemmer af gruppen. 

Det aftaltes, at personer, der har en direkte, naturlig interesse i vores aktiviteter 

(nuværende medlemmer af FMC/Tri, koner/kærester og i et vist omfang – efter konkret 

vurdering – tidligere medlemmer) kan være medlem af Facebook gruppen. 

Per udvider anmodning om medlem af Facebookgruppen med 3 spørgsmål og samtidig gøres 

et nyt medlem bekendt med regelsættet ofr at være i FMC Facebook gruppen. 

 

4. Oprydning i medlemmerne af FMC Facebook gruppen 

TS laver udkast til brev. 

Dette sammen med oversigt over ikke medlemmer sendes til Per, som herefter kontakter 

disse og sikrer at kun relevante personer fortsætter medlemskabet af FMC Facebook 

gruppen. 

 

5. Åbne Facebook FMC-gruppe 

Denne gruppe nedlægges. 

Per sørger for dette. 

 

6. Ændring af hjemmesiden 

Da FMC-gruppen på Facebook nu er den officielle kommunkationskanal, giver det ingen 

mening at have ’Nyheder’ og ’Blog’ på hjemmesiden. 

Torben kontakter klubmodul og drøfter ændring af hjemmesiden. 

Link til hhv. den lukkede FMC-gruppe og den lukkede Tri-gruppe skal fremgå meget tydeligt 

på hjemmesiden. Herunder at man kun kan komme ind på de lukkede grupper, hvis man er 

medlem i grupperne og at alle nyheder lægges her. 

 

 

7. Næste møde 

Torben foreslår onsdag den 5. august i klublokalet kl. 13:30.  



Udestående punkter: 

• Design med Facebook opslag 

• Integration af Halsnæs Tri og deres særskilte hjemmeside i klubmodul 

• Ansvarlig for oprydning i forskellige fora i administrationsdelen 

• Ansvarlig for forskellige områder af hjemmesiden. 


