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Indledning 
 
Hjemmeside adresse er: https://www.fanoevesterhavsbad.dk/ , som er opbygget med krypteret sikkerhed 

Nedenfor er en kort beskrivelse af hvordan hjemmesiden er udviklet på en af verdens mest udbredte 
standard hjemmeside platforme (Wordpress) og driftet på one.com 

Siderne er opbygget med nogle områder som er markeret nedenfor og som vil blive beskrevet 
efterfølgende. 

Øverst til venstre er Foreningens logo, som man fra alle undersider kan trykke på for at komme til ’Forside’ 
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Menu 
 

Øverst findes Menu, hvorfra man kan vælge 6 emner.  

Nedenfor er vist hvilke, hvad man f.eks. kan se ved at pege på ’Grundejerforeningen’ uden man er logget på 
hjemmesiden.  

Der er flere under-menuer, når man er logget på siden som medlem af foreningen. 

 

 

Når man kommer på hjemmesiden ses der forneden en ’Cookie’ og ’Privacy policy’ pop-up, så man kan se, 
hvad foreningen opbevarer af data. 



19-07-2020 Vejledning til ’Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening hjemmeside’ V1.5 Side: 4 

 Seneste Opdateringer 
 

På forsiden kan man yderst til højre se ’Seneste Opdateringer’. Denne information er typisk de seneste 
væsentlige opdateringer inde på hjemmesiden som f.eks. information nyhedsbreve, generalforsamling, 
referater m.m.  
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Vælg f.eks. Vinteropsyn  
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Tilmelding 

Hvis man ikke er medlem og har grund/hus på en af foreningens veje, så kan man tilmelde sig via 
’Tilmelding’ i menu eller ’Registrer’ under ’Bruger log in status’ 

Se nedenfor: 
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Bruger oprettelse 
 
Efter at have valgt ’Tilmelding’ udfyld din ’e-mail’ og vælg ’Ny adgangskode’ og ’Bekræft adgangskode’ igen. 
Afkryds ’Jeg er ikke en Robot’ og besvar evt. billede spørgsmål, som er sikkerhed for at du ikke er en robot. 

 

 

 

 

Gå videre tryk:  ’Register’ 
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Udfyld ’Oplysninger omkring medlemskab’ 
 

Bemærk at få godkendt at foreningen opbevarer dine oplysninger på hjemmesiden, så er det vigtigt at 
afkrydse ’Godkend opbevaring af data (GDPR)’, og herefter vil du have mulighed for at blive vist i 
’Telefonbogen’. 

Hvis du ikke ønsker at andre af foreningens medlemmer kan se dine oplysninger i ’Telefonbogen’, så kan du 
vælge at fravælge dette (se nedenfor). 

Medlemmer som efterfølgende ikke har ’Godkend opbevaring af data (GDPR), data bliver fjernet fra 
hjemmesiden og medlemsdata vil herefter være registreret i foreningens medlemskartotek, regnskab 
system (Dinero) og evt. e-mail adresse i foreningens e-mail system på one.com 

 

 
Det er også muligt for Medejer at registrere sig med en anden e-mailadresse og blot vælge ’Ja’ til 
’Medejer’.  Disse medejere vil som gratis service få mulighed for at logge på hjemmesiden, få nyhedsbreve 
fra foreningen, og vil kunne blive optaget i ’Telefonbogen’, hvis dette ikke er fravalgt. 
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Når du har udfyld alle oplysninger så tryk på ’Ansøg om optagelse’ 

Du vil efterfølgende få en bekræftelse via e-mail, når Kassereren har set og godkendt dine oplysninger. 

Det er muligt at senere ændre sin oplysninger under ’Min Profil’.  

Din Profil 
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Telefonliste 
 
Når man er logget på hjemmesiden kan man under ’Grundejerforeningen’ finde ’Telefonliste’ 

Det er muligt at se alle som medlemmer som har ’GDPR’ godkendt data på hjemmesiden og IKKE fravalgt at 
være på listen, og man kan søge på alle nedenstående felter (f.eks. Efternavn’ og kan bruge en eller flere * i 
søgefeltet. Eksempel på søgning Efternavn *sen* 

Husk du skal være logget ind på hjemmesiden for at se Telefonlisten 
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Gendan adgangskode 
 
Hvis du har glemt eller ikke kender din adgangskode, så benyt ’Glemt din adgangskode’ fra forsiden eller 
brug følgende link: https://www.fanoevesterhavsbad.dk/gendan-adgangskode/ 

 

 

 

Efter at have skrevet din e-mail adresse og trykket ’Gendan adgangskode’, så vil du se følgende side kort og 
efterfølgende modtage en e-mail hvorfra du kan komme på hjemmesiden og lave en adgangskode af eget 
valg.  

Hvis du ikke modtager en e-mail, så check lige dit spamfilter i din e-mail (både på serveren og klienten) 
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Login 
 

Når man er medlem, kan man logge på hjemmesiden via Menu punkt Login. 

 

Efter du er logget på, ser du dine medlemsoplysninger, som du meget gerne må sikre, er opdateret, så 
’Vintertilsyn’ og kassereren kan kontakte dig. 

 

Herefter kan du gå til forsiden via ’Tryk her’ eller logo øverst til venstre. 
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Forsiden efter login 
 

Forsiden efter login se ud som følger (Bemærk øverst at du er logget på i den sorte bjælke) 
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Nå du er logget på kan man se yderligere informationer via diverse undermenuer i Grundejerforeningen 
(Telefonliste, Regnskaber m.m.) 
 

 

Praktisk 
Der ligger bl.a. mange gode oplysninger omkring Foreningerne, Fanø og Fanø Vesterhavsbad under 
’Praktisk’ 
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Kontakt 
 
Det er muligt fra ’Kontakt’ at kontakte forening direkte fra hjemmesiden 

 

Eksempel på kontakt til kassereren  
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Diskussioner  
 

Når man er logget på, er det muligt for medlemmer at komme med forslag eller stille spørgsmål via Fora. 

Der er lige nu kun 2 ’Fora’, men I er velkommen til at oprette flere. 

Husk at hold en ordentlig og pæn tone hvis I vælger at skrive indlæg. På forhånd tak. 
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Logout  
 

Logout sker øverst til højre hvor dit bruger-id står som vist nedenfor. 

 

Når man er logget ud, så ses menu punkt ’Login’ igen, og din navn forsvinder øverst og du kan heller ikke 
længere se eksempelvis telefonbogen. 

Venlig hilsen 

webmaster@fanoevesterhavsbad.dk 


