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Liste over AÅ bne Rotarymøder 
Mødelisten kan hentes af både medlemmer og ikke-medlemmer. Ideen med listen er, at den skal fungere 
som et nyt værktøj ved medlemsrekruttering . Medlemmer kan bruge listen  til at se, hvad naboklubber har 
på programmet. Eller valgte klubber, der har interesse. 

Listen  udskrives via menupunktet i topmenuen. 

 

Så kommer der en side med søgefelter: 

 

Fra dato og Til dato udfyldes med det interval, man  vil se mødere fra. Der kan højst søges i et interval på 
30 dage. 

Postnummer er der, hvor klubben har sin adresse – typisk er det spisestedets postnr. Der kan kun søges på 
et postnr, men det vil jo typisk være naboklubberne man får vist i listen 

Klubber:  Her kan vælges et antal klubber – også på tværs af distrikter, men så må distriktsfeltet ikke være 
udfyldt. 

Gem Søgekriterier: Når kriterierne er indtastet, kan de gemmes. Næste gang man går ind på søgesiden, vil 
de felter, der er blevet gemt, blive vist i formulareen.  Kun Rotarianere, der er logget ind, har denne 
mulighed.  Er man ikke medlem af Rotary,  kan man stadig søge efter klubber, men der er ikke mulighed for 
at gemme søgekriterierne. 

Klik på Søg og så vises  en liste over de klubber, der opfylder søgekriterierne. 

Listen kan printes. Se i undermenuen (de tre prikker). 
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Listen indeholder Titel, Teaser, Info og Link til mødekalender og klubinfo. Er man ikke medlem af Rotary, 
kommer man til klubbens samlede mødekalender. Til højre for mødekalenderen vises Klubinfo og ved klik 
på Mere/Oversigt åbnes klubsiden og her findes kontaktperson(er). 

 

Listen ser ud som vist herover. Hvis den skal have en ”sælgende” virkning over for potentielle 
medlemmer, er det nødvendigt,  at felterne  Titel og Teaser for klubmødet bliver udfyldt med en sigende 
tekst. Specielt teaseren bør udnyttes optimalt. ”Ingen beskrivelse” tiltrækker ikke ret mange gæster. 

Udelad et møde fra at blive listet 
 Hvis en klub har et møde, som man af specielle årsager ikke ønsker at promovere i Åbne Rotarymøder, kan 
man, når mødet oprettes,  markere det som ikke tilgængeligt for søgning. Klik i den lille boks til højre for 
mødetype i Opret møde formularen og mødet vil blive udeladt af søgninger. 
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