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Retningslinier 
 

Arrangemeter registreres af lokalforeningens redaktører i membersite: https://slaegt.membersite.dk/ 

De overføres til foreningens lokalside, landsoversigten og regionsoversigten: 

https://slaegt.dk/arrangementer/ 

Man skal have adgang til https://slaegt.membersite.dk/  som redaktør for en lokalforening. 

Denne rolle registreres i Membersite af lokalforeningens formand. 

Der kan være flere redaktører i en lokalforening. 

Lokale arrangementer vises ikke på Membersite, kun på hjemmesiden. 

Som redaktør vil du altid kunne se og rette i dine egne fremtidige arrangementer på Membersite. 

 

 

 

 

  

https://slaegt.membersite.dk/
https://slaegt.dk/arrangementer/
https://slaegt.membersite.dk/
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Registrering af arrangementer. 
 

Log ind i Membersite og vælg arrangementer - opret 

 

 

Vælg skabelon: 
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Udfylde felterne: 

 

I Arrangementsnavn er det ikke længere nødvendigt at anføre lokalforeningens navn, da det bliver 

automatisk sat ind på hjemmesiden. 

Arrangementsnavnet må ikke være for langt, højest 80 karakterer.  

Hvis man klikker på den lille kalender ved start og slut, kan man placere datoen, men desværre ikke 

tidspunktet. Dette skal indtastes. 

Det er vigtigt at udfylde Netværk (Lokalforening) og Område (Region) 
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Dernæst udfyldes kort og lang beskrivelse: 

 

 

Hvis man vil have billede ind i den lange beskrivelse, se afsnittet om billeder. 
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Felterne vedr. arrangør skal ikke udfyldes. 

Dernæst oplysninger om adressen mv.: 

 

Det er vigtigt at udfylde gade og nummer, postnummer og by, da disse oplysninger anvendes til at placere 

arrangementet rigtigt på kortene på hjemmesiden. 

Feltet ’Skjul på hjemmeside’ anvendes ved sletning af et fejlregistreret arrangement. Hvis feltet markeres, 

bliver arrangementet slettet på hjemmesiden. 

Derefter trykkes ’Gem’. 

Ved rettelse af et allerede registreret arrangement, er det stadig muligt at trykke ’Gem og publicér’. Det 

skal man ikke! Tryk på ’Gem’. 

 

Arrangementet overføres til hjemmesiden i løbet af det kommende døgn. 

Hvis arrangementet skal rettes/opdateres, skal det gøres her på Membersite, hvorefter det bliver overført 

og opdateret på hjemmesiden indenfor det næste døgn. 
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Billeder. 
 

Hvis der skal indsættes billeder til visning af arrangementet på hjemmesiden, gøres det i Membersite med 

et link til et billede, der allerede findes i lokalforeningens mediearkiv på hjemmesiden. 

1. Upload billede til hjemmesidens mediearkiv. 

Se vejledningen til opdatering af hjemmesiden. 

2. I membersite: 

 

Klik på ikonet for indsættelse af billede. 
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Find billedet i hjemmesidens mediearkiv og højreklik på det.  

Klik derefter på ’Kopier billedadresse’ 

(Denne funktion findes åbenbart ikke i Micrsosoft Edge. Den findes i Firefox og Crome). 

 

Gå tilbage til Membersite og indsæt adressen i feltet http:// (Ctrl+v):

Det er vigtigt, at du IKKE klikker ’Save file to server’ 

Klik OK. 
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Klik ’Gem’ 
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Kopiere fra et tidligere arrangement. 
Gamle arrangementer kan findes af webmaster på hjemmesiden. 

Herfra kan tekst mv. kopieres over i et nyt arrangement, som man opretter på Membersite. 

Tilmelding. 
Hvis der ønskes tilmelding til arrangementet, skrives dette i ’Lang beskrivelse’ med angivelse af 

kontaktpersonens email adresse. 

Aflysning/sletning. 
Hvis et arrangement aflyses, skrives i arrangementsnavnet: 

’*AFLYST* Den danske Vinhistorie’ 

Herved bliver aflysningen offentliggjort på hjemmesiden, synligt for medlemmerne. 

Hvis arrangementet er fejlregistreret og ønskes fjernet fra hjemmesiden, anvendes feltet ’Skjul på 

hjemmeside’ (se ovenfor). 

 

 

 

 


