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Tagok rendbetétele 1. felvonás kész

Fairy, vasárnap 23 szeptember 2012 - 12:34:28

2012. szeptember 23.

Tegnap jeleztem, hogy elkezdtük a tagok rendbetételét, amit ma be is fejeztünk.
Siralmas lett a vége, menet közben többször is hol a sírás, hol a dühroham
kerülgetett minket.
És, hogy lássátok, mirQl beszélünk.
Mikor elkezdtük
Most, hogy befejeztük

1649 regisztrált tagunk volt.
559 regisztrált tag van.

EbbQl 211 fQ ki van tiltva , azaz aktív tag 348 fQ maradt.
Olyan 150 fQ ezekbQl, akik 6 hónapon belül regisztráltak és még

egy mukkot se szóltak eddig. Ha ezen nem

változtatnak, a legközelebbi szórásban Qk is ki fognak esni.

Szánalmas.

Ami azt jelenti, hogy aki törölve lett, mindenki, aki:

- 6 hónapnál régebb óta fel se nézett
- 1 évnél régebb óta regisztrált, de azóta meg se mukkant
- 6 hónapnál régebb óta regisztrált, de be se lépett a regisztráció óta

Kitiltásra kerültek:

- Akik, több, mint 6 hónapja, de kevesebb, mint 1 éve regisztráltak, de még

meg se szólaltak .
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Mostantól rendszeresen fogjuk figyelni az aktivitásotokat. Így, akik egyelQre nem estek bele a szórásba, de tudják magukról,
hogy egy szót se írtak eddig, még megtehetik.

És elhihetitek: baromira nem élveztük a dolgot, inkább szomorúak voltunk miatta.
Abban bízunk, hogy a jelenleg aktívnak mondható 348 tag (az újakkal együtt) megembereli magát és újra visszatér az
élet az oldalon. Mint, ahogy augusztusban is nagyon jó volt látni, hogy beszélgettek velünk és egymással is.

És egy kis pozitív statisztika, hogy lássátok azt is észrevesszük.

A legaktívabb tagunk:

Ayumi (388 hozzászólással)

Utána következnek: Beloved826, Ezael, vadocq, Blackfield, Camea666, annamari.

Mindannyian több, mint 100 hozzászólást tudhatnak maguk mögött. (Ezek csak a hozzászólások, a fórumot nem adtam
hozzá.

) És az adminokat se vettük bele, mert nekünk ugye reagálni kell elég sqrqn XD

Bármi óhaj, sóhaj, panasz, észrevétel, apelláta stb. van, nyugodtan írjátok meg.

Adminok

