Side 1

Web udvalgsmøde

Nappedam Kajak

Status
Rolog. Ikke oplevet problemer med rolog.
Ingen papirlog lavet. Mapper bør gemmes i klubbens arkiv !
God ide med en ekstra PC til logning - evt. i kajakhallen på en skrivepult.
Hjemmesiden, ikke ændret. Vi skal sikre at info kun er ét sted. f.eks. rotidspunkter. F.eks.
henvise til kalender..
Min Side: bruges ikke af så mange. Mange af de nye har ikke udfyldt deres data. Det betyder
at vi ikke har fx. kontaktoplysninger på dem.

Hjemmeside
Der er kommet forespørgsler på om hjemmesiden skal fornyes.
Vi skal overeveje et CMS system, hvor vi kan bygge en ny hjemmeside og hvor nøglepersoner
kan vedlige relevante informationer.
Det vil være rart med en ny side inden jubilæum på havnen den 2. juni 2018.
Jesper opretter Michael, Ole og Henning på one.com
Til næste møde i Januar skal vi hver komme med at forslag til struktur ud fra one.coms
muligheder.
Billedalbum nedlægges. I stedet henvises til facebook medlemssiden.
Jesper sikre en kopi inden som ligges på klubbens google drev.

Min Side
Udvalg mener siden virker ok og der fortsat er behov for den.
Når hjemmesiden skifter bør der linkes til Min Side. Vi vil holde et andet layout på Min Side
for at adskille de to dele.
Billed fjernes og dimser trækkes op.

Side 2
Videre ændringer på min Side drøftes når hjemmsiden er ændret.
Styrelsen ønsker instruktørniveau påført Udvalgssiden. Jesper fikser det og instruerer Birger i
hvordan kursusdata skal vedligeholdes.

Rolog
72 af 84 medlemmer har brugt rolog.
Så vidt muligt så tager Michael fuldt export hver 3./4.måned, så vi har data når/hvis
roseddel.dk pludselig lukkes ned uden varsel.
Alternativt tages der totaler for medlemmerne.
Data ligges på google Drev.

Nye medlemmer

Facebook
Vi laver en supplerende åben gruppe for Nappedam Kajak, hvor vi kan ligge info om klubben.
Den nuværende gruppe foreslåes omdøbt til "Nappedam Kajak Medlem" og den nye gruppe
bør overtage det gamle navn "Nappedam Kajak"
Det er ikke til debat forum. Det må ligge på medlemsiden.
Michael drøfter i styrelsen hvem der skal være redaktør/moderator.
Vi prøver det af og så må vi finde ud af om det giver problemer.
Jesper snakker med Birger om omdøbningen.

Forum
Aktuelt er Forum klubbens officicielle opslags-sted.
P.t. er der mindst 8 medlemmer der ikke er på facebook.
Forum vil fortsætte foreløbig.

