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Foreningsmanual til genansøgning af sæsontider  
For at sikre, at alle tider benyttes, skal alle foreninger ind på www.aktivigreve.dk og gensansøge deres nuværende 
tider, for at de kan blive gældende for kommende sæson. 
 

1. Log ind på www.aktivigreve.dk og tryk på ”log ind” 

 
 

 
 
(Hvis I ikke kender Jeres login – Benyt 
”Glemt login” funktionen med foreningens 
hovedmail*)  

 
* Hvis I er i tvivl om hvilken mail, der er 
opgivet som foreningens hovedmail, kan I 
finde den under  
”Foreningsoversigt”. 

  
 
 

 

 

 

Når I er logget ind, vil nedenstående billede fremkomme:  
 

 

Log ind her 

Glemt login 

så tryk her 

Rediger oplysninger 

http://www.aktivigreve.dk/
http://www.aktivigreve.dk/
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2. Klik på ”Rediger oplysninger” 
 

3. Her skal I ind og opdatere Jeres foreningsoplysninger  
a. Navn (foreningens navn) 
b. Aktivitetsadresse (hvor foreningsaktiviteten 

primært foregår) 
c. Postnr. 
d. Bynavn 
e. Telefon (foreningens kontaktnummer) 
f. E-mail (foreningens hovedmail) 
g. Hjemmeside (foreningens hjemmeside, hvis I har 

en) 
h. CFR-nr. (et nr. til det Centrale Foreningsregister, 

som folkeoplysende foreninger anvender ved 
indberetning af medlemstal, der anvendes til 
udbetaling af medlemstilskud) 
 

4. Felterne i punkt a til g er de punkter, der bliver vist i 
foreningsoversigten, så borgerne nemmere kan finde jer. 
 

5. For at kunne benytte kommunale lokaler, er foreningen 
nødt til at erklære, at der vil indhentes børneattester for 
relevante ledere og trænere, hvis de har med unge 
under 15 år at gøre. 

a. Kun foreninger, der har ledere/trænere, der har med børn at gøre skal indhente selve 
børneattesterne hos politiet på https://politi.dk/bestil/bestil-straffeattest/boerneattest. 

b. Men ALLE foreninger skal erklære til kommunen, at de indhenter attester, hvis nødvendigt. 
 

6. Nederst på siden ”Rediger 

oplysninger” skal I markere 

”erklæring om børneattest” 

hvis I har styr på at indhente 

disse. 

7. Tryk på ”gå til opsummering”  

 

 

 

8. Siden opdateres og I skal scrolle ned i bunden for at indsende – Dette er vigtigt, for ellers kan I ikke søge om 

sæsontider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsend her 
Tryk her 

Marker her 

Tryk her 

https://politi.dk/bestil/bestil-straffeattest/boerneattest
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9. I vil nu modtage en kvittering for at i har redigeret Jeres foreningsoplysninger og accepteret at I indhenter 

børneattester på de 

trænere/ledere der har med børn 

og unge under 15 år at gøre. 

 

 

10.  Nu kan I genansøge Jeres 

sæsontider 

 

11. Gå ind på ”Min profil”  

 

 

12. Gå ind under ”Sæsonansøgning”  

 
13. På Sæsonansøgningssiden vil nuværende sæsontider fremgå i den 3. af de aflange bokse (overskrift 

”Godkendt”)  
 

14. For at genansøge den nuværende sæsontid tryk på ”Opret kopi”-knappen til højre for luppen.

 

Gå her ind 

Gå her ind 

”Opret kopi” knap 

Nuværende 

sæsontid 
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15. Når I har trykket på kopiknappen, kommer der en ansøgning frem med samme lokale, ugedag og klokkeslæt, 

som jeres nuværende sæsontid.  

 

Når 

Det er nu vigtigt, at I går ind og vælger startdatoen for Jeres aktiviteter i næste sæson, samt datoen for 

hvornår kommende sæson for holdet slutter.  

I kan i Emne udfylde med en tekst der bliver synlig i kalenderen og på infoskærmene. Det er en god idé, der 

hvor den samme forening har flere hold, så medlemmerne kan se, hvor de skal gå hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startdato for 

holdet 

Slutdato for 

holdet 

Emne for denne 

ansøgning 
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16. Tryk på ”Vis tider” og en liste med alle ønskede datoer vises. 

a. Uge (hvilken uge der er ønsket en tid) Her kan man fjerne fluebenet, hvis man ikke ønsker en 

bestemt dato eks. fordi der er en stor kamp dagen inden og man derfor holder fridag. 

b. Ugedag (viser hvilken ugedag man ønsker træning) 

c. Dato (dato for den enkelte tid) 

d. Starttid (Hvornår man har tiden fra. Dette er inkl. opstilling osv.) 

e. Sluttid (Dette er hvornår man har tiden til. Det er inkl. oprydning osv. Denne tid skal overholdes, da 

der ofte er andre, der har tiden efter Jer) 

f. Lokation (Hvilket anlæg man ønsker at være på) 

g. Ressource (Hvilket lokale man ønsker at booke) 

h. Status (Ledig = tiden er fri. Udenfor åbningstid = der er lukket den pågældende dato. 

Bookingkonflikt = tiden er booket til anden side) 

i. Rediger (her kan den enkelte tid redigeres) 

 

 

17. Efter evt. justeringer skal I gå i bunden af siden og trykke 

a. Gem som kladde (Hvis I eks. lige skal 

undersøge noget, inden I indsender 

ansøgningen) 

b. Indsend ansøgning (Hvis I er færdige 

og ønsker at ansøge denne tid) 

 

18. Herefter kommer I til oversigtsbilledet over Jeres nuværende tider, ønsker for næste sæson, samt evt. 

kladder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

For spørgsmål er I velkommen til at kontakte os på booking@greve.dk 

Med venlig hilsen 

Kultur & Fritid 

Kladder der ikke 

er indsendt 

Indsendte ønsker 

Nuværende tider 

mailto:booking@greve.dk

