
  

Rapport til RSK-Møde 18-20 august 2022  

   

  

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

  

  

Tilstede: Mogens – Andy – Jesper - Christopher   

  

  

  

  

Hvad har vi arbejdet med:  

  

  

 

• Der er fortsat i gang med at tjekke alle speaks både på mobiltelefon/computer. Det 

er vigtigt at I skriver til speaker@nadanmark.dk hvis der er en der ikke kan åbnes. 

 

 

• Der bliver lavet pdf fil med alle grupper, områder, region og underudvalgs mails så 

det er nemt at se hvad for nogle mails til hvad for en gruppe. KUN @nadanmark.dk 

mails (ingen private mails). Vi håber at få Midtjylland og København med på dette 

også. Hvis der er grupper eller andre poster der mangler mail så skriv til 

iu.formand@nadanmark.dk. Der arbejdes på endelig udformning/layout.  

 

 

• Der er lavet en kontakt formular nederst på siden hvor folk kan skrive til de enkelte 

poster. Der skal snakkes om hvilke mails der er vigtige der.   
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• Folk skal huske at skrive til de rigtige mails der har med de ting de arbejder med.  

 

Hvis der er rettelser i møderne så skriv til modelisteansvarlig@nadanmark.dk. 

Skal der tilføjes events eller ændringer til kalender så skriv til event@nadanmark.dk. 

Skal der ligges referater ind på hjemmesiden så skriv til ref.ansvarlig@nadanmark.dk. 

Skal der tilføjes speak til hjemmeside så sendes de til speaker@nadanmark.dk. 

Hvis der er fejl på hjemmesiden eller nogle grupper eller poster i 
områder/region/udvalg der mangler mails, så skriv til iu.formand@nadanmark.dk. 
  

  

Hvad er vi i gang med:  

  

  

• Der er laves en event og en service kalender under kalender i menubjælken. Der er 

små rettelser der skal ordnes.   

  

• Der bliver lavet pdf fil med alle grupper, områder, region og underudvalgs mails så 

det er nemt at se hvad for nogle mails til hvad for en gruppe. Det kan også ligges en 

pdf på hvert enkelt områdes side. Dette er KUN @nadanmark.dk mails (ingen private 

mails). Vi håber at få Midtjylland og København med på dette også. Hvis der er 

grupper eller andre poster der mangler en mail så skriv til 

iu.formand@nadanmark.dk.  

  

• Formanden har løbene kontakt med BMLT ang. oversættelse og det nye tillægs 

software som hedder DIJON som sender NAWS koder til møderne automatisk. Der 

ventes på at NAWS for deres nye system op at køre ordentligt. Men DIJON virker og 

kan bruges. 

  

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

nemmere at overtage og hvis der opstår problemer med hjemmeside.   

  

• 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.  
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Økonomi:  

  

  

• Der opdateres løbende regnskab under Internetudvalg siden på nadanmark.dk  

 

• Der er sendt en budgetforslag for 2023 

 

• Der er en del domænenavne der er skal fornyes næste år. 10 stk. som koster 300 kr. 

stk.  

  

  

  

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: 

  

  

  

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

 

• Også gerne hvis der er nogle der har nogle ideer hvad der kan gøres anderledes på 

hjemmesiden, så tages den med i internetudvalget.   

 

Skriv til iu.formand@nadanmark.dk 

  

  

  

  

Rapport skrevet af internetudvalget. 
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