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Lancering af ny hjemmeside

Nyt Tilmeldingssystem

Siden distriktets gamle hjemmeside på
sharepoint, blev pensioneret er der nu gået
en rum tid og vi kan nu endelig bekendtgøre
lanceringen af distriktets nye hjemmeside.

Ikke nok med at vi får ny hjemmeside, så får
vi også nyt tilmeldingssystem, som vil blive
brugt ved bla. PL/PA, de nye
ledertræningsdage samt det tidligere, omtalte
kursus i det nye medlemssystem, som
afholdes i Lintrup.
Systemet hedder nemtilmeld og bruges af
flere grupper rundt i landet, som
tilmeldingssystem, til gruppernes egne
gruppeture mm. Systemet er i praksis et
betalt system, men som spejderorganisation,
kan vi benytte systemet, uden omkostninger.
Og det kan rigtig meget. Brugen af
nemtilmeld vil lette arbejdet med
tilmeldinger og betalinger, som også sker via
nemtilmeld.dk

Der er blevet tænkt tanker, formet ideer,
opjusteret og nedjusteret og vi står nu med et
endelig resultat, som vi mener vil fungere for
vores distrikt og de behov, og de ønsker der
måtte være bland brugerne.
Adressen er

www.kongeaadistrikt.dk
VI håber at alle vil være med til at fastholde
en god trafik på den nye side. Ikke blot ved
kun at besøge siden, men også ved at byde
ind med ris & ros, og input & output.
Tag en tur på internettet og lad turen gå forbi
vores nye hjemmeside. Gå på opdagelse på
siden og se hvad vi byder på af informationer,
arrangementer, vores nye live-opdaterende
kalender og kurser.

Mail-tilmeldinger ved PL/PA og
ledertræningsdagene, er hermed udfaset.
Se den altid opdaterede liste over mulige
arrangementer her:

kongeaa.nemtilmeld.dk/

Facebook, nemtilmeld.dk & hjemmeside
Hold øje med det hele. Der begynder at komme mere og mere trafik på distriktets Facebook-gruppe
og det er vi glade for. Derfor vil der også i forbindelse med ny hjemmeside og online tilmelding, blive
slået mere og mere op på Facebook.
Vi håber at alle vil tage godt imod de nye tiltag
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