
 

WEB udvalgsmøde tirsdag 13. august 2019 

Tilstede: Torben, John, Preben og Per 

1. Repræsentant for Halsnæs Tri 

Annette Rye Kaplan er nyt medlem i udvalget. Fremover afholder vi møder med 

hensyntagen også til Annette. 

 

2. Webhotellet hos One.com. 

Opsiges nu (Preben). Det betyder, at medlemmer, som har beholdt link til den gamle 

hjemmeside og automatisk dirigeret videre til den nye hjemmeside (https://fmc.klub-

modul.dk) fremover skal ændre deres link direkte til den nye hjemmeside.   

Preben lægger nyhed ind på hjemmesiden 

 

3. Domain Frv-mck 

Dette opsiges ligeledes nu (Torben). 

Vi holder således fast i vores mailadresse i klubmodul: fmc@klub-modul.dk. 

 

4. Kontakt til klubmodul 

Det aftaltes, at alle individuelt kontakter support hos klubmodul (support@klub-modul.dk 

eller telefon 35113639), hvis nødvendigt. Dog en god ide lige at spørge John eller Torben 

først, hvis man har et problem. 

 

5. Mailadressen på hjemmesidens forside 

Hidtil har det været formandens mailadresse, der står på hjemmesiden. Det skal fremover 

være klubbens officielle fmc@klub-modul.dk og så bestemmer bestyrelsen, hvem der skal 

modtage denne mail. Det vil indtil videre være formanden, der modtager mails sendt til 

fmc@klub-modul.dk. 

 

6. Klubmodul app’en 

Mangler flere ting, fx spinning og forum. Klubmodul vil med tiden udvide app’en, men lige 

nu er der ikke nyheder i støbeskeen. Så medlemmerne kan sagtens bruge app’en, men skal 

på hjemmesiden for at kunne følge ordentligt med. Man kan komme til hjemmesiden også 

fra app’en – knappen ’Gå til www’ 

 

7. Samspil hjemmeside-Facebook 

Rigtig mange medlemmer bruger Facebook som den primære kommunikations-

/informationskilde. Men der er også en del medlemmer, som ikke er på Facebook. 

Det er muligt at få opslag på Facebook ind på hjemmesiden. Det kræver, at Facebook 

gruppen er åben. Lige nu er den lukket. 

Per undersøger, hvorledes gruppen gøres åben.  

Torben tager en snak med klubmodul om ændring af design på hjemmesiden. Samtidig skal 

afklares, hvorledes Tri Facebook kommer med. Det er vigtigt, at vi får oplysningerne frem på 

hjemmesiden for både de to Facebook grupper og Forum. Så skal der være plads til 5 kasser i 

1. linie eller deles på 2 linier (på smartphone/tablet kommer det nedad, så på det medie har 

det ingen betydning). 

Webudvalget inddrages, inden der ændres noget. 
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8. Næste møde 

Mødedato fastsættes, når design med Facebook på hjemmesiden er afklaret. Dato afklares 

også med Annette. 

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. 


