Har vi valgt en god
dag for vores
arrangement?

Ofte er man henvist til
Herrens mark, når man skal
vælge dato for
næste arrangement?
Molsportalen hjælper dig.
I aktivitetskalenderen kan du
sikre dig, at ingen andre har
valgt netop denne dato, og så
er du jo den første på den dag.

Molsportalen har
særlige tilbud til dig!

MOLSPORTALEN
Først med det sidste

Molsportalen er
ikke bare en
ganske almindelig
hjemmeside på
Internettet -

Molsportalen har særlige tilbud til
brugere med bopæl på Mols/Helgenæs:
Hjælp kan fås på telefon 86 35 12 25

Molsportalen har
andre tilbud til
dig, hvis du er
tilmeldt!

1. Skriv selv i aktivitetskalenderen.
2. Bliv redaktør for din forening
3. Deltag i lokaldebatten
4. Indsæt selv annoncer køb - salg - bytte
5. Få gratis mailadresse
6. Få mail efter eget valg fra Molsportalen

www.molsportalen.dk
Borgerforeningen Mols
Tlf. 86 35 12 25

MOLSPORTALEN HAR DE OPLYSNINGER, DU SØGER
Aktivitetskalender

Molsportalen har en aktivitetskalender, som kort og godt fortæller, hvad der sker på Mols og Helgenæs. Jo flere brugere af portalen jo bedre bliver den.
Og så er kalenderen en stor
hjælp, når man skal planlægge et
arrangement, som nødig skulle
konkurrere med andre arrangementer.

Få en reminder

Molsportalen kan sende en e-mail
til alle beboere, som har tilmeldt
sig portalen med et link direkte til
den nye aktivitet. I løbet af få sekunder er alle tilmeldte beboere
blevet informeret om det nye
arrangement.

Gratis annoncer

Hvis du har noget at sælge, ønsker at
købe eller bytte, så er molsportalens
markedsplads lige stedet, hvor du
selv kan skrive din annonce!

Den lokale debat

Vil du deltage i eller blot se, hvad
andre mener i den lokale debat, så
er Molsportalens
debatforum en god mulighed for at
udveksle synspunkter.

Foreningsadresser

Portalen indeholder et væld af foreningsadresser og navne på bestyrelsesmedlemmer.

Lokale Hjemmesider

Mange lokale foreninger og institutioner har egne hjemmesider, som er
angivet i molsportalen. Du kan
klikke direkte ind på dem fra
www.molsportalen.dk

Omgivelser

Mols og Helgenæs har mange seværdigheder. Du kan finde gode informationer og genveje om Mols og
Helgenæs på Molsportalen.

Redaktør for din forening

Vil du fortælle om din forening, kan
du blive foreningens redaktør og
selv lægge foreningsoplysninger ud
på molsportalen. Det er lige så let
som at skrive i et almindeligt tekstprogram.

Net etik på Molsportalen

Du skriver under eget ansvar og må
overholde ganske almindelige presseetiske regler. Ellers kan det blive
nødvendigt med det røde kort.

Få en mailadresse

Man kan få en gratis web-mail på
molsportalen.
Mailadressen ser sådan ud:
navn@molsportalen.dk
Du vælger selv ”navn” og du kan
med det samme prøve, om det ønskede navn er ledigt til
Mailadressen.

Altid først med det sidste

Lad Molsportalen være stedet, hvor
man kan regne med at blive
orienteret bedst muligt!

Klik ind på
www.molsportalen.dk

