
Rapport til RSK-Møde 8-10 

april Internetudvalg  

Vi vil gerne have forslag og idéer fra jer og kan sendes til iu.formand@nadanmark.dk 

Tilstede: Mogens – Andy – Jesper - 

Hvad har vi arbejdet med: 

• De selv opdaterede mødelister er lagt ind på siden nederst under

https://www.nadanmark.dk/moeder/ og de skal ligge derinde som prøve og de

forskellige områder må gerne tjekke om der er noget der skal ændres og dette skal

sendes til iu.formand@nadanmark.dk

• De online møder der stadigvæk kører, må gerne tage en beslutning om hvilket

område de gerne vil være på, så de kan komme på mødelisten i dette område. Ellers

skal vi lave en selvstændig mødeliste kun for de online møder der er. Svar kan sendes

til iu.formand@nadanmark.dk eller modelisteansvarlig@nadanmark.dk

• Alle konto og mobilbetalings numre skal fjernes på hjemmesiden da det konflikter

med indsamlingsloven og dette kan risikere i at vi mister mobilbetaling. Ellers skal vi

registreres og dette er dyrt.

• Der forespørges om at få ændret speakersiden og vi har derfor lavet et forslag til nu

speakerside og dette kan ses på https://www.nadanmark.dk/speakerside/

• Der er lavet en event kalender under sidste nyt siden som der var ønsket.
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• Når den nye forside er blevet godkendt, så er den klar til at blive lagt op og det bliver 

mere enkelt i menubjælken. 

 

 

 

Hvad er vi i gang med: 

 

 

• Der skal laves vejlednings videoer om de forskellige ting på hjemmesiden. Så det er 

nemmere at overtage og hvis der opstår problemer med hjemmeside. Dette skulle vi 

have lavet på en workshop weekend, men pga. Corona til formanden blev vi nødt til 

at aflyse dette. 

 

• Vi er i gang med at sætte en workshop op, så vi både kan vise hvordan og hvad vi 

laver og vise folk at det er spænende udvalg og vise den udvikling der er i udvalget. 

Formanden tager kontakt til sponsorland og hører om de har en workshop om dette. 

 

 

Økonomi: 

 

 

• Formanden har lige fået hævekort og skal have overført alle betalingerne til dette 

kort. 

 

• Da der var bestilt sommerhus til workshop og vi blev nødt til at aflyse pga. sygdom så 

mistede vi desværre en del af pengene til dette. 

 

 

 

Nadanmark mobil APP: 

 

• Der er stadig stilstand i den og der skal hjælp til at færdiggøre den, så der må gerne 

høres om der er nogle der kender nogen med erfaring indenfor softwareudvikling. 

Eller vi skal høre en fra Irland som har udviklet den om hjælp til færdiggørelse af app. 

Ellers er den på standby. 

 

 

 



 

 

Andet: 

 

• Vi mangler stadigvæk svar fra OI om deres side. Dette er jo et problem da der ikke er 

nogen formand for dette udvalg. Der skal snakkes om hvad der skal gøres med siden. 

 

 

• Internetudvalget mangler respons fra de forslag og ændringer der laves.  

 

 

 

 

Rapport skrevet af internetudvalget.  


