
Medlems-årskort, nu som app!
Et antal medlemmer har efterlyst et medlemskort i et handy format, med aktuelt 
årstal. Og gerne med billede. F.eks. til brug for besøg i andre sejlklubber i ind- eller 
udland, hvor man nogle steder beder om bekræftelse af medlemskabet.     

HBK's medlemsservice har derfor foranlediget et sådan virtuelt kort fremskaffet. 
Kortet hentes frem på din smartphone's skærm, og bekræfter med aktuelt årstal dit 
medlemskab af Hornbæk Bådeklub.

Medlemskort app'en er et tilbud fra HBK; ønsker du ikke en app med medlemskort, 
behøver du ikke at foretage dig yderligere.

Har du styr på ID og password:

Dit ID (brugernavn) er den email-adresse, HBK bruger til at sende dig meddelelser. 
Din adgangskode er den, du valgte, da du oprindeligt registrerede dig i HBK-systemet. 
Du logger ind via blå knap foroven til højre på hjemmesiden. Glemt adgangskode kan 
fornys ved at trykke på 'Log ind' menuens 'Glemt Password'-knap. 

Klubmodul-systemet understøtter ikke i fuldt omfang mobile enheder som 
smartphones og tablets. Derfor er det nemmest at få dét med password og upload af 
et kvadratisk portrætfoto på plads via PC eller laptop.

Har du ikke allerede et portrætfoto i din registrering, gør du følgende: 
'Log ind', tryk 'Brugermenu' og 'Min Profil'. Lidt nede ved 'Profil Information' vælges et 
portrætfoto (skal være kvadratisk) fra din foto-mappe  og det hele gemmes ved et 
tryk på 'Opdater Profil' (grøn bjælke lige under.)

Og så til det med app'en:

Når det er på plads med ID, password og foto, er du klar til app'en på din 
smartphone: Skriv Klubmodul i app-søgefunktionen. Eller gå til Google Play eller App 
Store. Søg og download app'en Klubmodul. Første gang du aktiverer app'en skal du 
angive klubbens navn = Hornbæk Bådeklub, dit bruger-ID=email-adresse og 
password. 
......
 
Medlemsbevis i A4-format til udprintning findes også under 'Min Profil' på 
hjemmesiden.

God fornøjelse, Steen G
steen@guttknecht.dk


