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Hvordan kan jeg som facilitet (Hal/Skole) booke for en forening..?
For at der kan dannes et korrekt lokalegebyr for foreningernes brug af hallerne, skal alle bookinger
være foretaget af foreningen, eller i foreningens navn..
Herunder kan du se, hvordan en facilitet (Hal/Skole) kan booke for en forening. Det er en
forudsætning, at der foreligger klare aftaler mellem Hallen/Skolen og foreningen.
1) Klik på ”booking”
2) Klik på den facilitet og det tidspunkt, hvor du ønsker at booke.
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3) Klik på ”
” Til højre for feltet ”Forening”
4) De foreninger som faciliteten har synliggjort viser sig på skærmen. Hvis foreningen ikke
dukker på op skal den synliggøres – se hvordan længere nede i denne vejledning.
5) Klik på den forening, du ønsker at booke for
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6) Udfyld booking formularen på normal vis og Klik på ”gem” – faciliteten har nu booket for
foreningen..
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Hvordan kan jeg tjekke om booking er foretaget af foreningen..?
For at der kan dannes et korrekt lokalegebyr for foreningernes brug af hallerne, skal alle bookinger
være foretaget af foreningen, eller i foreningens navn..
Herunder kan du se, hvordan man tjekker om dette er OK.
1) Klik på ”booking”
2) Klik på den booking du vil tjekke for at se, om det er foreningen, der har booket.
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3) Hvis der på ”billedet” Booking til højre på skærmen – under punkter ”Organisation” står
foreningens navn, er det foreningen, som har booket, eller der er booket i foreningens
”navn”. I eksemplet her står der: ”Tørring Idrætsforening” og bookingen er således
foretaget af eller for denne forening.

Fremsøgning og godkendelse af forening som må booke facilitetens
ressourcer
1. Klik på ”administration” og herefter på
2. ”booking”
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3. Klik på ”Godkendte org” og herefter på
4. ”Ny”
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5. Indtast søgeord og klik på ”Søg”
6. Foreninger hvori søgeordet indgår, fremkommer på listen.
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7. Sæt flueben ved ønskede foreninger
8. Klik på ”gem” – foreningerne er nu godkendt og vil være synlige under Administration‐
Booking‐Godkendte organisationer.
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Oprettelse af delingsaftale, som angiver hvornår foreningen har ret til
at booke.
1. Klik på ”administration” og herefter på
2. ”booking”
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3. Klik på ”delingsaftaler”
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Type = intern
Først = ressource
Dato fra/til = f.eks aktuelt år
Klik på ”Ny”
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8. Vælg lokale
9. Vælg forening
10. Skriv dato fra/til
11. Rettigheder = fuld
12. ”Flueben” ved fuld statistik
13. Tidsinterval hvor foreningen må booke
14. ”Gem”
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Nyt tidsinterval= klik på +
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Fremsøgning og synliggørelse af eksterne ressourcer (lokaler) man
ønsker at booke
Denne procedure skal kun foretages første gang, man booker hos en udbyder af lokaler.
For at kunne fremsøge lokaleudbyderne kræver det, at du har truffet aftale med lokaleudbyderen om, at du
kan booke, og at denne har givet foreningen adgang – du skal derfor allerførst kontakte lokaleudbyderen
herom. Når du har haft kontakt til lokaleudbyderen og har fået adgang til at booke, gennemføres
nedenstående procedure.

1. Klik på ”booking”
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2. Klik på ”indstillinger”
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3. Skriv: Tidsrum, hvor du ønsker, at have mulighed for at booke, samt i søgefeltet: navnet på den
lokaleudbyder, du ønsker at booke hos.
‐ hvis du skal kunne udsøge lokaleudbyderen, kræver det at du har truffet aftale med
lokaleudbyderen om, at du kan booke, og at denne har givet foreningen adgang –
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4. Tryk ”Søg” og de lokaler som lokaleudbyderen har foreningen tilladelse til at booke, dukker nu op
på skærmen.
Kryds lokalet/lokalerne af
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Du er nu klar til at booke lokalerne – hvordan ser du på de følgende sider.

5. Klik på ”Vis”
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Booking af lokaler hos lokaleudbyder
For at man kan booke hos en lokaleudbyder kræver det, at udbyderen har
givet foreningen:
1. FULD ADGANG til Booking
2. Oprettet en DELINGSAFTALE, som angiver hvornår foreningen kan booke – kontakt udbyderen
herom – og se på forrige procedure, som kun skal gennemføres første gang, der skal bookes.
1.
 Klik på måned og dag, hvor du ønsker at booke (øverst til venstre)
 Klip på lokalet og det tidspunkt, hvor man ønsker at booke.
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2.

1.
2.
3.
4.
5.
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Udfyld skemaet: Opret en booking ‐ Gør følgende:
Vælg gruppe (hold) – hvis der er oprettet hold i Conventus
Klik på feltet gentag: Ja og du kan ”masse” booke
Kategorier som lokaleudbyderen skal oprette
Vigtigt at dette felt udfyldes
Info og beskrivelse som evt. kan synliggøres for deltagerne på hjemmeside
Klip på Gem, når du har udfyldt formularen, og har booket.
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Du har nu booket lokalet..!
_______________________________________________________________________________________

Hvis I har nogen spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os i Team Fritid og Kultur:
Jørgen Nielsen
Tlf.: 9945 5593
Mail: Jorgen.nielsen1@99454545.dk

Janne Hostrup
Tlf.: 9945 5684
Mail: Janne.hostrup@99454545.dk
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