
Ny hjemmeside er i luften  
Kære alle medlemmer af Glasnettet. Vi har, i samarbejde med Erhvervshjemmesider.dk fået            
skabt en ny, opdateret og brugervenlig hjemmeside som vi har glædet os til at dele med jer.  
Hermed en brugervejledning, og i tilfælde af uopklarlige problemer er du/i velkommen til at              
kontakte bestyrelsen på: glasnettet2019@gmail.com 
 
Ved tilmeldelse af medlemskab trykker du dig ind via fanen Bliv Medlem → tryk              
nu på firkanten Bliv Medlem scroll lidt længere nede på siden → tryk på Tilmeld dig her →                   
se kurv og tryk på gå til kassen, dernæst udfylder du oplysningerne som der bedes om →                 
sæt flueben i Jeg har læst og forstået betingelser → og trykker på fanen Gå til betaling.                  
Herefter udfylder du betalingsoplysninger. Og så er du medlem. Derefter modtager du en             
bekræftelsesmail. På den nye hjemmeside vil du automatisk få fornyet dit medlemskab hvert             
år fra den dag du tegnede det første gang. Ønsker du ikke længere at være medlem skal du                  
blot log in og framelde dig.  
 
 
Vi har lavet en ny og nem løsning til billedgalleriet på hjemmesiden.  
Vores galleri er nu sat op til instagram og hashtagget #glasnettet. Dvs. at hvis du vil have                 
dit billede præsenteret på hjemmesiden skal du bruge hashtagget #Glasnettet på dit billede             
på instagram. 
Første skridt, for at dette kan lade sig gøre for dig er, at du laver en profil på instagram. Her                    
kan du uploade dine billeder og hashtagge det med Glasnettet. Et hashtag ser således ud:               
# og herunder viser jeg jer nu et eksempel på, hvordan det kommer til at se ud i praksis. Så                    
snart, du har hashtagget dit billede med #glasnettet, bliver dit udvalgte billede i samme              
sekund præsenteret på hjemmesiden.  
Hvis du ikke endnu kender til instagram eller ikke bruger det endnu, vil vi anbefale dette. Det                 
er et skønt forum at promovere sig selv og en helt fantastisk platform at finde inspiration på.                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Her ser du hvordan et     
opslag ser ud på    
instagram og du ser også,     
at billedet er blevet    
hashtagget med 
#glasnettet 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
“Find en glaskunstner”/ kortet  
Vi har fået skabt et nyt og brugervenligt kort. Efter møde med dele af bestyrelse er vi blevet                  
enige om, at glaskunstnere som har en form for salg, bliver indlagt i kortet, resten vil være                 
præsenteret på en tilgængelig PDF-fil på hjemmesiden under fanen Medlemsoversigt.  

 
Ved klik på ikonet    som også vises i farven gul og rød får du zoomet ind på kortet.  
 
 
Ændringer i egne oplysninger.  
Har du ændringer i dine informationer (Navn, telefonnummer, adresse, hjemmeside) kan du            
sende ændringerne til: glasnettet2019@gmail.com.  
 
 
Årlig opkrævning af medlemskontingent.  
Når man opretter sig som medlem på hjemmesiden bliver den dato gemt, og hvert år den                
dag vil Quickpay som er vores betalingsservice selv trække det årlige beløb for medlemskab.              
Det bliver man også informeret om når man køber sit medlemskab, og der vil der også stå                 
hvilken dato der næste gang vil blive trukket penge. Ønsker man ikke længere at være               
medlem, skal man blot gå ind og afmelde sig på hjemmesiden.  
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