
Brug af Booking Kalender: 

På værkernes hjemmeside klikkes på kalender  

Klik på login i øverste højre hjørne, herefter fremkommer en dialogboks, hvor du skal skrive din mailadresse 

og din kode, som ved første login er 4180 

 

Du er nu logget ind 

Første gang du er logget ind klikker du på Dine Indstillinger i øverste højre hjørne og frem kommer nu 

denne dialogboks, hvor du kan indtaste din nye kode, og gemme den. 

 



Du opretter en ny reservation ved at klikke på kalenderen, og frem kommer en dialogboks, 

hvor du skal indtaste Beskrivelse og foreningens navn (fulde navn). Du skal vælge lokale, du kan vælge at 

gentage arrangementet, dagligt, ugentligt, hver anden uge, samme dato hver måned og samme dag hver 

måned. 

 

Hvis du vælger at lave gentagelser, så skal du skrive en slutdato i feltet ved siden af gentaelsesfeltet. Klikker 

man på dette gentagelsesfelt fremkommer en dialogboks med en kalender man kan klikke på. 

Bemærk, at hver lokale har sin række, og at dialogboksen automatisk vælger det lokale du står på, men at 

man til enhver tid kan ændre dette lokale i dialogboksen. 

 

Man kan ikke lave overlappende bookinger, hvis man alligevel kommer til dette, så vil der komem en 

fejlmeddelelse øverst i dialogboksen. 



 

 

Til slut trykkes på opret reservation, herefter forsvinder dialogboksen, og der oprettes en dæmpet booking. 

Den dæmpede booking betyder, at den ikke er godkendt. Når kalenderføreren har godkendt bookingern vil 

i få en mail om dette, og bookingen vil ikke mere være dæmpet. 

Ønsker man at ændre eller slette en reservation, så klikker man blot på reservationen, og nederst i 

dialogboksen kan man vælge at slette eller opdatere, man kan ligeledes vælge om det er denne ene 

booking, eller denne og resten af bookingerne man ønsker at opdatere/slette. 

  



For at se i kalenderen behøver man ikke at være logget ind. Man klikker på den dato man er interesseret i, 

og kan klikke på det lokale man er interesseret i, det er i et af felterne ved siden af kalenderfeltet over 

kalenderen. 

 

 

Prøv jer frem, og hvis der er problemer, så kontakt Værkerne på lokalebooking@vaerkerne.dk Eller Knud på 

knud-petersen@hotmail.com 

God Fornøjelse med den nye kalender. 
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