
Klubmodul medlemsoversigt for medlemmer 

Forklaring og vejledning 2022 samt GPDR 

VIRKSOMME kvinder - Email: info@virksommekvinder.dk - Web: www.virksommekvinder.dk  
 2022-03_Find-Vk-medlem_KM_Log-ind.docx                      Side 1 af 2  

Derfor blev det på det udvidede 
landsstyregruppemøde d. 04.03.2022 
besluttet at alle medlemmer (ikke kun 
dem i de lokale netværks-
styregrupper) fremover skal kunne se 
de andre medlemmer, når de er 
logget ind på den lukkede del af 
Klubmodul.  
 
Dette er udført efter mødet og alle 
menige medlemmer har fået en 
automatisk mail fra Klubmodul, se-> 
Det er ikke en spam- eller virus-mail. 

 
 
 
 
 
 

  

GPDR pyramiden 

fra CFSA 

Center for Frivilligt 

Socialt Arbejde 

Medlemmerne – Hvordan 

finder medlemmerne hinanden 

på Klubmodul? 

 
Spørgsmål:  
Hvorfor har alle medlemmer ikke 
adgang til medlemskartoteket? 
 
Svar:  
På den helt gamle hjemmeside 
kunne vi se alle medlemmer efter 
log ind.  
 
Da vi startede med Klubmodul i 
2018 var der meget 
opmærksomhed på og tvivl om, 
hvordan GDPR skulle fortolkes.  
 
Efterfølgende skelner man mellem 
alm. personoplysninger og 
følsomme personoplysninger.  
 
I vores vedtagne  
Vedtægter 2020 fremgår det,  
at når man ER medlem,  
skal man også kunne  
kontakte hinanden.  
Ellers er det jo ikke  
et NETVÆRK. 
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KMs røde forside findes. Log ind med egen email og egen kode 

Klik på Log ind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter Log ind – Klik på KMs blå Logo 

Blyant = Ret din egen profil  
Kortet = Se/ ret dine tilmeldinger 
X        = Log ud 
 

KMs blå bagside åbnes. Klik på person-ikonet  

Medlem? Søg i fornavns-felt: Medlems fornavn. 
Netværksgruppe? Søg i Fritekstsfelt: 0000 Netværksnavn – Print liste: ikon for excel eller pdf. 
Styregruppemedlemmer har rettigheder til mere og dermed flere ikoner på den blå bjælke. 
Klik på den store pil for at komme tilbage på KMs røde forside. 
 
Se mere vejledning på menu: INFO OG NYT under punkt 1-9:  

https://virksommekvinder.klub-modul.dk/menu-info-og-nyt  
 
 
Vh IT-Web 11.03.2022 / Susan B. 


