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Dagens program

1. Indmeldelse af medlemmer. Hvordan gør vi det, og hvad skal vi 
huske?

2. Udmeldelse af medlemmer. Hvordan gør vi det? Og hvad skal vi 
huske?

3. Flytning af medlem

4. Sende en kollektiv e-mail via medlemssystemet

5. Sende en e-mail til et enkelt medlem via medlemssystemet

6. Hente en medlemsliste til fysisk udsendelse

7. Manglende telefon og e-mails – hvad  gør vi ved det?



1. Indmeldelse af medlem



Sådan indmelder vi et medlem

Via hjemmesidenVia info@graenseforeningen.dk

Mail indeholdende:

- Navn

- Adresse

- Mobilnr. (evt. fastnet)

- E-mailadresse

Herefter får medlemmerne en velkomstmail 
og skal selv tilmelde sig Betalingsservice

mailto:info@graenseforeningen.dk


Indmeldelse af medlem via hjemmeside

Hjælp dem gerne på stedet



2. Udmelde et medlem



Udmeldelse af medlem

Send en mail til info@graeseforeningen med:

Navn

Adresse

Postnr.

By

Udmeldelsesdato – vigtig 

Udmeldelse sker inden for 1-2 arbejdsdage – dog ikke i ferieperioder



3. Flytte et medlem



Flytning af medlem fra en 
lokalforening til en anden

Hvis henvendelsen kommer fra medlemmet, sker det straks

Hvis henvendelsen kommer fra den modtagende 
lokalforeningsformand, så informeres den afgivende (vi skal ikke 
have konflikter om strandhugst)

OBS: I forbindelse med fusioner er det god tone at gøre 
medlemmer opmærksomme på evt. alternative muligheder



Startbillede



Startbillede – hvad får vi brug for i dag?



4. Udsende kollektiv mail



Sende kollektiv mail til medlemmer



Udfyld mail og send

Tjek:

Afsendernavn

Afsender e-mail

Antal e-mails

Udfyld:

Emnefelt

Tekstfelt

Indsæt evt. billeder og 
links



Eksempel på mail

Hent fx navn

Vis 

Link

P
ic



5. Sende e-mail til ét medlem



Send e-mail til et medlem (P S)





Medlem P S

1
2

3







Peter Storm



6. Hente liste til fysisk 
udsendelse



Hente liste til fysiske udsendelser – uden e-mail



Liste over alle medlemmer



Hvad med de manglende e-
mails og telefonnumre?



Fat i e-mails og telefonnumre

Telefonnumre: Fysiske opslag på www.118.dk

E-mailadresser:

Ringe rundt til medlemmerne

Lokke hver gang vi skriver/ringer/taler med dem

Hvad er fordelen: Gratis udsendelse og flere nås, slipper for porto

Overveje til næste gang: Vil I selv være med til at gøre en indsats?

En model: Vi slår halv skade, I tager 50 pct. og sekretariatet tager 50 pct.

http://www.118.dk/


Andre ting? Eventuelt


