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Vejledning til at ændre foreningens grunddata 

Gå ind på www.aktivalleroed.dk og klik på ”Log ind” og ”Foreningsportalen” øverst på siden. 

Nedenstående side kommer frem, vælg herefter Log Ind. 

 

Udfyld e-mail og adgangskode og klik på ”Log Ind”. 
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Herefter åbner Forsiden 

Ude i menuen til venstre klikker du på ”Kommunen”  ”Foreningen”  ”Foreningens grunddata”. 

 

 

 

Vær særlig opmærksom på at foreningens mobil og e-mail adresse er opdateret, klik herefter på ”Gem” 
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Vejledning til at tilføje/ændre bestyrelsesmedlemmer 
 

Det er et krav at alle foreninger har tilføjet minimum 5 bestyrelsesmedlemmer registreret på 

Foreningsportalen. Heraf skal der være en formand, en kassere og en bookingansvarlig.  

Du tilføjer/ændrer bestyrelsesmedlemmer ved at klikke på ”Kommunen”  ”Ansvarlige”  ”Bestyrelse” i 

menuen i venstre side. 

 

 

 

Du kan tilføje bestyrelsesmedlemmer ved at klikke på ”+”. 
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Når du tilføjer et bestyrelsesmedlem, skal du udfylde felterne nedenfor. 

Felterne udfyldes med: 

1. E-mail 

2. Fornavn 

3. Efternavn 

4. Betegnelse. 

 

Husk at trykke på ”Gem” til sidst. 
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Hvordan ændrer jeg oplysningerne på et bestyrelsesmedlem? 
 

For at ændre i oplysningerne på et bestyrelsesmedlem, klikkes på navnet. 

 

 

 

Her kan du ændre e-mail, betegnelse, fornavn og efternavn. Husk at trykke på ”Gem” til sidst. 
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Hvordan sletter jeg et bestyrelsesmedlem? 
 

For at slette en person, så føres musen hen over de tre streger i højre side. 

 

 

 

Herefter kommer der en felt op med ”Slet”. 

Trykkes på feltet ”Slet” kommer en boks frem, hvor du skal bekræfte at du ønsker at slette personen. 
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Tryk på ”Ja, slet den” for at bekræfte din sletning. 
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