
Omstillingprocessen fra trykt blad til  en PDF pr. email,  er ikke helt  nem. Rent teknisk er det  
”bare” et spørgsmål om at tilpasse layoutet til de anderledes muligheder. Denne gang ændrer vi  
opsætningen til en spalte, for at gøre det nemmere at læse på skærmen. 
Læserne er selvfølgelig velkomne til at emaile forslag til andre tilpasninger,  og i det hele taget  
melde tilbage om hvad I synes.

Mere alvorligt er det at ca en 1/3 af  de gamle medlemmer ikke har meldt tilbage om de har en  
emailadresse, og en del har desværre meldt tilbage at de IKKE har email og computer. Ikke helt  
overraskende, men ikke så godt. Vi gør endnu et forsøg på at få fat på de sidste pr. almindelig  
gammeldags brev.

Kontingent
Kontingentet behøver ikke være så højt, når der ikke er porto og trykkeudgifter; men der er stadig  
udgifter ved at udgive bladet elektronisk og drive hjemmesiden. 
Da omstillingen stadig halter noget er kontingentbeløbet for 2012 valgfrit – alle der indbetaler et  
beløb  bevarer  medlemskab  uanset  beløbets  størrelse.  Husk  fuld  navn  og  adresse  og  gerne  
medlemsnr. ved indbetalingen.

Vi håber I hænger ved!

Husk fordelen ved at betale er at:

– du modtager et printbart blad direkte i din email

– du får  medlems tilbud og rabat på bøger oa.

– og ikke mindst du støtter en god sag.

Husk tilbagemeldinger om formatet, indholdet osv er altid  velkomne. Passer det til læsning på  
skærmen, fungerer det at printe ud hos dig osv.

Vi mister mange gamle medlemmer i omstillingprocessen, og skal den elektroniske version af Loci  
overleve, er vi nødt til at forny medlemsskaren.

Så – spred ordet !
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