IMCC GF 2021
MEDLEMSLISTE
Det har ikke rigtigt fungeret efter hensigten, da det har været et TILVALG.
Nogen har husket at lægge navn ind, andre har ikke lige haft tid og har så glemt det, dem der vil
søge efter nogen kan ikke finde listen…den var vedhæftet et nyhedsbrev april 2019, som mange
nok har glemt.
31 medlemmer er på listen fra 2019, FB siger idag 82 medlemmer, flot fremgang?
Forslag 1:
Den fulde medlemsliste skal laves af bestyrelsen, nogle FRAVALG er mulige.
Fulde navn skal være der, evt. adresse, email og telefonnr. Mindst 1 af disse skal være der. Listen
skal holdes ajour ved ind eller udmelding. Den skal placeres et sted hvor medlemmerne kan tilgå
den nemt, f.eks. som indlagt fil på FB gruppens lukkede side.
Forslag 2:
FB gruppen er en lukket gruppe kun for medlemmer! Udmeldte, eller ikke betalende medlemmer
skal tilrettes.
Forslag 3:
Ang. FB gruppen, kan/har vi nogle organisationer der har adgang til FB gruppen? Har de adgang til
alle oplysninger eller kan man bemyndige en begrænset ”gæsteadgang”?
Forslag 4:
Ang. Øgenavne i klubbens medier, det bør undgås i mail, sms og FB. Øgenavne i dagligt samvær er
bare hyggeligt men evt. nye medlemmer, og andre der ikke ses så tit grupperne imellem har svært
ved at vide hvem Kokken eller Michael kok, jeg kender manden efterhånden men ved stadig ikke
hans efternavn, Skorstensfejeren, Skolelæreren, Tix, der er sikkert mange flere…opfordringen er,
skriv fulde navn, f.eks. ikke Søren J men Søren Jensen i alle IMCC medier.
Forslag 5:
På hjemmesiden står der f.eks. ” 5 hold, kaldet A, B, C, D”, efter lidt hovedregning kommer jeg
til noget andet. Ret det nu.
og
”Når du bliver medlem får du tildelt en "mentor" dvs. en kontaktperson”, en god
hensigt men jeg ved at det i hvert fald i et tilfælde ikke forekom.

