
Nyhedsbrev december 2021

Kære medlem af Dansk Lagotto Klub.

Inden for den allernærmeste fremtid sættes vores nye og stærkt forbedrede hjemmeside i luften. Den
vil kunne findes på adressen https://lagottoklub.dk

Blandt de mange forbedringer er administrationen af medlemssystemet og tilmeldinger til 
arrangementer.

Vi opretter en medlemsprofil for dig. Du vil så på et tidspunkt meget snart modtage en mail med dit 
login (det vil være den mailadresse, som vi har registreret) og en foreløbig adgangskode. Vi vil bede
dig om, at du snarest muligt efter at du har fået denne mail logger ind på siden.

Du klikker på ”LOG IND” og udfylder så med din mailadresse og den tilsendte adgangskode.
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Når du så afslutter ved at klikke på feltet til højre for adgangskoden (eller trykker på RETURN-
knappen), bliver du ført videre til din brugermenu.

Det første du skal gøre her er at vælge ”Ret profil” og vælge en ny adgangskode. 

Du kan også vælge om vi må bruge billeder af dig. Forudindstillingen er ”Nej til alle billeder”, men 
du kan rette det til enten ”Ja til fokusbillede, nej til portrætbillede” – dvs at du må optræde på 
billeder fra klubaktiviteter, men ikke i nærbillede - eller ”Ja til alle billeder”.

Endelig vil vi bede dig om at kontrollere, om de viste oplysninger er korrekte. Ellers kan du nu selv 
rette dem.

Når du for fremtiden vil tilmelde dig et arrangement, så sker det via den side, der beskriver 
arrangementet. Dine oplysninger vil allerede være udfyldt, og ved at acceptere betingelserne og 
vælge ”tilmeld”, føres du videre til betalingssiden og kan gennemføre tilmeldingen.

Betalingsdelen administreres af dibs, så vi har ikke adgang til dine kontooplysninger.

Fra din brugermenu kan du altid se, hvilke tilmeldinger du har. 

Det samme kan du gøre fra din smartphone, hvis du installerer Klubmodul-app’en og logger ind på 
Dansk Lagotto Klub. I app’en vil du også få vist nyheder fra klubben.

Og ellers vil vi benytte lejligheden til at sige tak til alle for det forløbne år og ønske en glædelig jul 
og et godt nytår – et nyt år med forhåbentlig mange gode oplevelser sammen og sammen med vore 
dejlige hunde.

På bestyrelsens vegne

flemming christensen

sekretær
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