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E-mail lister.
Der er før blevet gjort opmærksom på vores forskellige E-mail lister som vi benytter i EDR
Ballerup, men da der efterhånden bliver skrevet en del på disse lister, så vil jeg endnu engang
lige opfordre andre til at være med i diskussionerne.
Ideen med vores Forum på vores hjemmeside var ellers at lade mange af de spændende
diskussioner foregå i fuld offentlighed, så alle kunne ”lytte” med, og ikke mindst se at vi
havde en spændende og aktiv klub.
Men alligevel ser det ud til at mange i stedet vælger vores E-mail lister, når der skal snakkes
om de mange forskellige interesseemner.
Frit efter hukommelsen har vi i øjeblikket

:
alle@oz5bal.dk
bestyrelse@oz5bal.dk
nyhed@oz5bal.dk
fieldday@oz5bal.dk
contest@oz5bal.dk
mast@oz5bal@dk

Denne skal bruges med omtanke, da alle er med her. Primært til de
vigtige nyheder fra bestyrelsen.
Alt information omkring klubdriften.
Her udsendes alt information af bred interesse.
Lidt sæsonbetonet liste, der tager sig af alt med planlægning af fielddays
mm.
Primært til dem der har interesse i contests, og til dem der kører contest
fra klubben.
Denne liste er endnu ikke oprettet, men rigtig meget information kører
lige i øjeblikket rundt til de interesserede omkring vores nye
masteprojekt. Hvis E-mail strømmen bliver for stor, så vil vi måske
skåne dem i bestyrelsen for at skulle læse alle detaljer, ved at oprette
sådan en liste.

Ens for alle lister er at man selv vælger om man er med. Alle kan i øvrigt poste mails på disse lister.
Det er til enhver tid muligt at fravælge en liste, hvis man føler sig ”spammet” af de mange mails,
der fra tid til anden flyver frem og tilbage.
Det er Martin OZ2MA der bestyrer disse lister ang. hvem der abonnerer på hvad. Hos Martin kan
du melde dig på, og ligeledes fravælge dine liste ønsker.
oz2ma@oz2ma.dk
Vy 73 de Thomas/OZ1JTE.

