Forslag til Pagaj generalforsamling d. 26. april 2022

Tillæg til vedtægterne.
Alle planlagte arrangementer i klubben skal altid offentliggøres på en hovedkalender for klubben.
Tilmeldinger til alle planlagte klubaktiviteter skal foregå same sted som hovedkalenderen findes.
Indstilling til bestyrelsen:
Der mindst en gang månedligt sendes en mail ud til samtlige medlemmer om kommende aktiviteter.
At man i kalenderen og skriver ind hvornår klublokalet er optaget til samtlige arrangementer, møder,
træningspas osv. På den måde vil det blive muligt at se hvornår man f.eks. kan benytte vores fælles
faciliteter som sauna, ergometer m.v.
Baggrund:
Det er i dag fuldstændig håbløs at finde ud af hvor og hvornår ting foregår. På Facebook er der mindst 4-5
grupper hvor aktiviteter slås op og tilmelding kan foregå. Derudover er en PDF turoversigt med ture, som
ikke findes i kalenderen. Tilmelding sker ofte på Facebook, og tit samtidigt også på forum eller event
modulet.
Ydermere er det gentagne gange af formanden, bestyrelsesmedlemmer, almindelige medlemmer blev sagt
at kommunikationen er uensartet, rodet og ganske uoverskuelig.
Lad os nu en gang for alle få styr på dette, det er ikke ret svært.
Der har været argumenter fremme om at hjemmesiden ikke virker på mobil og tablet, men efter en test ser
jeg ingen grund til at det ikke skulle virke, hvis klubben bruger de funktioner som er beregnet dertil. F.eks.
er ikke smart at have turoversigten som PDF på en mobil, men hvis det var slået korrekt op i
kalendermodulet vil det virke ganske fortrinligt.
Andre har sagt at de ikke gider (for besværligt) at få det i klubmodulet, men til vil jeg så argumentere at hvis
man bruger et par timer på at planlægge en event, så vil det nok være en god ide at så mange som muligt
får kendskab dertil, alt andet vil jo være tåbeligt.

Med venlig hilsen
Lars Zielke

