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Webmaster (teknisk)
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Siden består af 3 felter, menu-feltet til venstre, brødtekstfeltet i midten og et felt til vores sponsorer til højre.
Menuen til venstre har en række punkter, hvoraf de fleste er
sider som vil blive vist i "brødtekst-feltet".
Derudover er der et "Arkiv" hvor andre dokumenter kan findes frem og endelig en knap til "Min side".
"Min side" indeholder oplysninger om de enkelte medlemmers navn(e), adresser, telefon- og mobilnr. m.v. og
"Mellemregning", herunder kontingentregnskab og endelig
lejekontrakter. Der tilbydes kun adgang til egen "Min side".
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Ved tryk på "Min side" kommer nogle
ekstra felter til log ind i systemet.
Log ind styres af email-adressen og et
kodeord.
Hvis du har glemt dit kodeord, så klik
på "Glemt kodeord" og følg anvisningen på siden i brødtekst-feltet. Så vil
systemet sende et nyt kodeord til den
registrerede email-adresse.
Efter "log ind" bliver nederste del af
menuen skiftet som vist nederst.
Ved tryk på "Vis min side", vil siden
"Min Side" (se øverst næste side) blive
vist i "brødtekst" -feltet, og der gives adgang til egne registrerede oplysninger,
herunder mellemregning, der indeholder kontingentregnskab og poster fra
lejekontrakter.. Nederst er en liste over
lejekontrakter.
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De hvide felter kan rettes, mens de gule
er "låste" eller kan kun ændres af bestyrelsen, herunder kontingentregnskab.

Du er logget ind.
Birte Nielsen
Brugerrettighed : 1

Hvis der er åbne poster i mellemregnskabet kan man få betalingsinformation
sendt på email ved tryk på "Send Email". Gamle poster kan vises ved tryk
på "Alle".

Vis min side

Webmaster (teknisk)

Min side
Nyt kodeord :

for medlemsnr: 321

I

I- gentag :

Adresse :

1------1

Efternavn :
Ekstra adresse :

Postnr:

._2_6_
80

- og by :

Fornavn(e) :

Jan

Strandengen 2

.,1

Fasttlf.:

46 92 77 17

Mobil:

20 81 67 43

og evt. tekst

Mobil2:

20 66 67 43

og evt. tekst

Email ·

jan@scoreboard.dk

Reg. nr.(3109

Bank:

!

~

Nyt kodeord

I

Nielsen

1-J•
ers•ie•s•
tra•nd- --1
Solrød Strand

Birte

J- og kontonr: 13109 468 223

- til evt. returnering af deposttum mv.

Bemærkning :

ITe:st af automatisk mail OCJ SMS

Indmeldt den
10-02-2019
Udmeldt den
- evt. årsag :

Mellemregning med medlemsnr 321
Dato
29-07-2019

I

Total
Send

Forfaldsdato
29-07-2019

Tekst
Test af SMS'er fra til

Viser kun Åbne poster, vis : L!'le
Beløb
Åben
100,00
Ja

100,00

(åbne poster)

E-m""åiTJ

(betalingsinformation for åbne poster)

Liste over Kontrakter
Kontrakt

Total

Årrangement og ~ato

Viser ak1uelle, ~
Forfaldsdato

Status

(åbne poster)

Beløb

Betalt den

0,00

"Liste over Kontrakter" viser som udgangspunkt kun aktuelle kontrakter og ved tryk på "Vis alle" vil alle kontrakter
komme på listen. Den enkelte kontrakt kan hentes ved tryk
på kontraktnr.
Bemærk! Ved generalforsamlingen den 19. marts blev der
vedtaget, at (se § 3, ca. i midten)
rMedlemmer er selv ansvarlig for, at kontakt oplysninger på

"Min side" på hjemmesiden er opdateret."

Der er fri adgang til "Arkiv", men adgangen til dokumenter
er afhængig af at være "logget ind". Hvis man IKKE er logget ind vises for tiden disse 11 dokumenter, mens der gives
Arkiv - udvælg dokument(er):
Dokumenlll~

15:§ii

Tekst

vi

Dokumenttype

@

Tekst

Dato

Vedtægter
Vedtægter 11r. 19. marts 2019
Generalforsamling incl. referat Referat af generalforsamling
Vedtægter
Privallivsool~ik
Præsentation af Godthaab
Præsentation 11r. 1/1-2019
Arrangementer (andet end leje) Koncert med Mike Andersen - UDSOLGT
Arrangementer (andet end leje) Koncert med Mike Andersen
Bordopstillinger
Bordo11stillinger v. 0
Bestyrelsens medlemmer mv. Bestyrelse ver 0
Vedledninger til systemet
Vejledning v. 0
Vedtægter
Vedtægter 11r. 31. maj 2015
Vedtægter
Vedtægter 11r. 24/3-2010

19-03-2019
19-03-2019
01-03-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
31-05-2015
24-03-2010

Arkiv - udvælg dokument(er):
Dokumenlly(l!!

li§

Dokumenttype

v{ekst

lfind

Tekst

Generalforsamling incl. referat Årsregnskab 2018
Bestyrelsens medlemmer mv. Bestyrelsen 11r. 19. marts 2019
Generalforsamling incl. referat Beretning 2019
Vedtægter
Vedt~ter 11r. 19. marts 2019
Generalforsamling incl. referat Referat af generalforsamling
Vedtægter
Privatlivsool~ik
Generalforsamling incl. referat Indkaldelse (brevflet)
Præsentation af Godthaab
Præsentation 11r. 1/1-2019
Arrangementer (andet end leje) Koncert med Mike Andersen - UDSOLGT
Arrangementer (andet end leje) Koncert med Mike Andersen
Bestyrelsens medlemmer mv. Bestyrelse ver 0
Bordopstillinger
Bordo11stillinger v. 0
Vedledninger til systemet
Vejledning v. 0
Generalforsamling incl. referat Årsregnskab for 2017
Vedtægter
Vedt~ter 11r. 31. maj 2015
Vedtægter
Vedt~ter 11r. 24/3-2010

t
Dato
19-03-2019
19-03-2019
19-03-2019
19-03-2019
19-03-2019
01-03-2019
20-02-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2018
31-05-2015
24-03-2010

adgang til 16 dokumenter, hvis man er "logget ind".
Hvis et dokument skal vises trykkes på dokumentets navn
under "Tekst". Dokumentet vil så blive vist.

