Kære alle gæve sejlere i Horsens Sejlklub
De sidste par år har vi ikke haft et reelt medlemsbevis, fordi vi har været i gang med at indkøre et helt nyt
og moderne medlemssystem. Det er nu løst på en smart måde via en såkaldt App på ens mobiltelefon eller
tablet.
Vores medlemsdatabase hedder ”ForeningLet” og når du skal finde appen, så søger du i Appstore, eller
hvad det nu hedder på din telefon, på ordet ”ForeningLet” og tryk på navnet. Så kommer der et billede
frem af forsiden ForeningLet. Tryk derefter på ”Hent” og appen bliver downloadet til din telefon.
Men før du går videre, skal du lige have fundet din kode til Horsens Sejlklubs Medlemsportal. Den finder du
ved at gå ind på vores hjemmeside, www.horsenssejlklub.dk, gå op for oven og tryk på den første
mulighed: ”Medlemsportal”. Dernæst trykker du på ”Login” hvor du skriver din mailadresse og trykker
nedenfor på glemt kodeord. Der kommer endnu et billede hvor du skal skrive din mail igen og du trykker
send. Hvis du logger ind på medlemsportalen, har du også mulighed for at downloade eller udskrive dit
medlemskort der.
Ganske kort tid efter kommer der nu en ny kode til dig på din mailkonto og den kan du nu sætte ind efter
mailadressen i Login billedet. Så har du adgang til klubbens medlemsportal, hvor du kan tilmelde dig møder
mm. Du kan også gå ind under ”Stamdata” og rette dine medlemsoplysninger mm og du kan rette din kode
til noget du kan huske. Bemærk, at hvis du skal booke lokaler, både mm under fanen ”Booking” på
hjemmesiden, så er det en anden kode du skal bruge der. Der må du lave samme øvelse som før, for at få
en ny kode.
Det er denne mailadresse og kode du skal bruge når du åbner ForeningLet Appen. Når du har logget ind får
du 3 muligheder: ”Profil”, ”Medlemskort” og ”Tilmeld/afmeld”. Hvis du trykker på Medlemsbevis kommer
der et medlemsbevis frem hvor der står dit navn og medlemsnr. og at det er gyldigt til 31/10 2020.
På den måde kan alle få et medlemsbevis uden at vi behøver at bruge mange penge på papir og
forsendelse. Vi håber, at alle vi tage godt imod dette nye moderne medlemsbevis. Det er sjovere at bruge
penge på sejlads end på papir.
Medlemsbeviset skal bruges når sejlere skal til stævner eller hvis man f.eks. skal købe ølbonner i restaurant
Pynten.
Hvis du får problemer med følge denne vejledning, så er du meget velkommen til at kontakte mig på min
mail: kasserer@horsens-sejlklub.dk eller min mobil 40301538.
Vi ses på fjorden
Klaus D. Johansen

