
Generalforsamling i Duborg-Samfundet den 29. 1. 2021 fra kl 15 

På grund af den skærpede Coronasituation i Flensborg er det ikke muligt at afholde 
generalforsamlingen ved fysisk fremmøde. Bestyrelsen har derfor besluttet at afholde 
generalforsamlingen på det aftalte tidspunkt i form af en videokonference, selv om 
ingen fra bestyrelsen er eksperter i noget sådant. Bestyrelsen har besluttet at anvende 
‘Google Meet’ til konferencen. Man kan anvende ‘Meet’ både på en smartphone, en 
tablet eller en computer og såvel med Apple som Android og Windows styresystem. 
Det kan være en fordel at anvende Google Chrome som browser, og at man sørger for 
at få en Google konto forinden. Hvis man allerede har en Google konto, så kan man 
bruge andre browsere. Dagsorden finder du her >>KLIK<< 

Praktisk fremgangsmåde hvis du ønsker at deltage: 

1. Du sender en mail til Ole Møller - moeller.ole@gmail.com - med din email-adresse. 

2. Ole Møller åbner konferencen kl 14.45, så der er tid til at klare eventuelle problemer 
med lyd, billede og andet inden generalforsamlingen. 

3. Ole Møller sender dig en mail med et link og en kode, som du skal bruge ved 
tilmeldingen. 

4. Hvis du bruger computer indtaster du meet.google.com i din browser og får et 
skærmbillede som nedenfor (her  i Chrome på 
tysk): 
Hvis du ikke allerede har en Googlekonto, så 
kan du oprette den her. Du kan med Chrome 
måske også deltage som gæst. 

5. Indtast den tilsendte kode i kodefeltet og klik 
på ‘teilnehmen’. 

6. I næste skærmbillede skal du tillade, at dit 
kamera tilsluttes, og du anmoder om at måtte 
deltage ved et klik. 

7. Hvis du bruger en tablet eller en smartphone, så skal du først installere appen 
Google Meet. Du må forinden også sørge for, at du har en Google-konto og er logget 
på den. Du starter appen og klikker på "Mit einem Code teilnehmen". Som ovenfor 
beskrevet indtast den tilsendte kode og klik på “Teilnehmen”. (Det beskrevne gælder 
for Android på tysk. Hvis du bruger et andet system eller sprog, kan der være små 
ændringer. Følg instrukserne på skærmen). 

8. Ole Møller får din anmodning på sin skærm og giver dig adgang. 

9. Efter kort tid skulle der gerne dukke billeder af de andre deltagere op på din skærm.  

Vi håber, at kunne klare eventuelle problemer (kamera, mikrofon, skærmbillede) inden 
generalforsamlingen starter kl 15. 

http://duborg-samfundet.dk/pdf/Generalforsamling_dagsorden_2021.pdf
mailto:moeller.ole@gmail.com
http://meet.google.com/


I yderste nød kan man nå Ole Møller (især Apple) over 0045 24655463 eller Gunnar 
Dyrvig (ikke Apple) over 0049 461 41714. Muligvis kan vi kun mødes op til 100 
personer, men det skulle vel række. Muligvis er der en tidsgrænse på en time, men så 
må vi bare starte en ny konference. 
Som du kan forstå ud fra ovenstående, er der tale om et eksperiment med nogle 
usikkerheder! 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen


