
Lænkens interne Nyhedsbrev november 2018 
Fra Landsforeningen til lokalforeningernes bestyrelser 
 
Mailes videre til bestyrelsen eller print ud til omdeling  

 

 
 

 
Side 1 

 

 
Mail os hvis I har ændrede åbningstider omkring jul og nytår 
 
Flere lokalforeninger har ændrede åbningstider i forbindelse med helligdagene. Mail gerne til Georg på 
web@laenken.dk om jeres tider og datoer, så bliver det lagt ind på jeres foreningsside. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Tilbud om standard e-mail, lagerplads, Office pakken og IT-support  
 
I forbindelse med omlægninger og besparelser i år, har vi som velgørende organisation også fået et godt 
tilbud på diverse IT-muligheder, som kan komme alle lokalforeningerne til gavn. 
 
A) Standard lænke e-mail til jeres forening  
Få en ny fast e-mail adresse som f.eks. bynavn@laenken.dk.  Så undgår I fremover, at der skal ændres i 
forskelligt materiale, på hjemmesiden og at I skal melde ud til jeres kontakter. E-mail adressen kan indstilles 
til at videresende til jeres nuværende mail, hvis I foretrækker det. Oplys dette, hvis det ønskes. Pris: Gratis 
 
B) Ekstra sikker lagerplads og online brug af Office365 *) 
Få sikker lagerplads på 1.000 Gb på Microsoft OneDrive, som kan bruges til backup, udveksling af filer mv.  
Desuden kan I bruge web-udgaven (online) af Office365 (Word, Excel, PowerPoint etc.). Pris: Gratis 
  
C) Office365 pakken installeret på jeres maskiner *) 
I kan også – for en lav månedspris – installere Office365 på op til 5 maskiner til PC eller Mac. I installerer 
selv på de maskiner I vælger. Disse installationer kan flyttes til andre/nye maskiner, når I f.eks. udskifter 
eller vælger ny bestyrelse. Pris for op til 5 licenser: 18 Kr./måned (uanset om I vil bruge en eller alle fem). 
 
*) Forudsætter at I får oprettet en standard lænke e-mail-konto, men I behøver ikke bruge den ”ud af til”. Den vil så 
blot fungere som login. 
 
D) IT-support tilbydes 
Vores IT-konsulent Martin tilbyder også support til en rimelig penge, hvis behovet opstår. Det kan ske via 
tlf. og/eller ”fjernskrivebord”, som afregnes pr. minut. Eller Martin besøger jer. Det koster min. 1 time i det 
storkøbenhavnske område.  Øvrige Danmark efter aftale. Pris: 395 Kr. pr. time. 
 
Spørgsmål og uddybning vedr. ovenstående koster ikke noget   
 

Kontakt Lænkens IT, hvis nogle af disse tilbud har jeres interesse: 
Martin Flensmark  Mail it@laenken.dk  Tlf 4240 3900 

______________________________________________________________________________________ 
 

Kommende bestyrelses møder i LF 
 
Landsforeningens bestyrelse holder møde d. 19/11 og 10/12. 
 

 
 
 

 

Orienter jer på Lænkens hjemmeside www.laenken.dk 
Nyheder, opdateret forenings-info, dokumenter, materialer og meget mere… 
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