
EG On Kultur & Fritid - Borgerguide 

https://morsoe.kultur.egon.dk/borger 

 

  
Hvis du søger information om løsningens foreningsside skal du se den tilhørende forening-guide og bruge linket https://morsoe.kultur.egon.dk/forening 



Indhold 

Velkommen til bookingløsningen ‘EG On Kultur & Fritid’ 

 

Her kan du finde information til hvordan du bruger  

løsningens borger-del. 

 

1. Log in billedet 

2. Velkomstsiden 

3. Din brugerprofil 

4. Bookingforløb 

5. Eksisterende bookinger 

6. Find lokaler og foreninger 
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Log in billedet 

 

Hvis du allerede har en bruger så log in 
i højre side af log in billedet 

 

Hvis du ikke har været på løsningen før, 
skal du først oprette en bruger. Det gør 
du ved at trykke på ”Anmod om adgang 
som borger?” 
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Log in billedet 

 

Hvis du er ny bruger og har trykket på 
”Anmod om adgang som borger?” 
bedes du angive din e-mailadresse, 
navn og telefonnumre. 

 

Når du trykker ”Opret” vil du få tilsendt 
en mail med en midlertidig 
adgangskode som du kan logge ind 
med. 

 

Første gang du logger ind, vil du blive 
bedt om at angive din egen 
adgangskode. 

 

Herefter er du klar til at bruge borger 
siden. 
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Borgerforsiden 

 

På din velkomstside som borger har du 
en række funktioner som du tilgår 
gennem de 6 fliser. 

 

Du finder support information under 
”Hjælp og support” og i øverste højre 
hjørne kan du se en fyldestgørende 
brugervejledning ved at trykke på ”?-
ikonet” 
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Din brugerprofil 

 

Hvis du trykker på flisen ”Din brugerprofil” kan 
du til hver en tid rette din e-mailadresse, navn 
og telefonnummer, ved at trykke på ”Rediger”. 

 

Bemærk at du kun kan ændre e-mailadressen 
til en e-mail som ikke findes i systemet i 
forvejen. 
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Bookingforløb 

 
Når du skal booke et lokale skal du 
trykke på flisen ”Book et lokale”. 

Bookingforløbet er derefter opdelt i 3 trin. 

 

I det første trin bliver du bedt om at vælge dato – 
og derefter har du valget mellem at søge efter en 
aktivitet, fx håndbold, eller at søge efter en 
bestemt lokation, fx den lokale sportshal. 
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Bookingforløb 

 

 

I det andet trin kan du se listen over 
dine valgte lokationer, samt kalenderen 
for hver lokation. 

 

I tilfældet af at du i trin 1 valgte at 
søge på en aktivitet, er listen af 
lokationer baseret på de steder hvor 
der udbydes den aktivitet som du 
valgte, fx håndbold. 
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Bookingforløb 

 

 
Hvis du dobbelt-klikker et vilkårligt sted 
i kalenderen, hvor du ønsker at booke, 
åbnes bookingvinduet hvor du kan 
vælge aktivitet, start- og slutklokkeslet 
(hvis du ønsker at bookingen skal vare 
længere tid). 

 

Hvis du ønsker at booke en gentagende 
serie af bookinger, kan du også vælge 
om bookingen skal gentages hver uge, 
hver anden uge, hver tredje uge osv. 
Til sidst vælger du hvornår denne serie 
af bookinger slutter. 

 

Hvis du kun ønsker at booke én enkelt 
tidsenhed, så lader du blot slutdatoen 
stå. 

 

Når du er færdig trykker du på Næste. 
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Bookingforløb 

 

 
Når du har trykket Næste, har du 
mulighed for at angive eventuelle 
bemærkninger til kommunen, samt se 
kommunens bemærkninger til 
lokationen. 

 

Derudover kan du se en opsummering 
af din booking, fx hvor mange 
bookinger din serie indeholder eller om 
der er konflikter med allerede 
eksisterende bookinger. 

 

Hvis du vil rette i bookingen trykker du 
tilbage, ellers fortsætter du ved at 
trykke Gem. 
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Bookingforløb 

 

 

Du kan gentage det sidste trin hvis du 
ønsker at oprette yderligere bookinger i 
samme omgang. 

 

Bemærk at du i den forbindelse kan 
oprette bookinger på andre lokationer, 
hvis du vælger en anden kalender via 
lokationsfilteret i toppen. 

 

Når du har oprettet alle dine bookinger 
går du videre ved at trykke ”Næste” i 
bunden af kalenderen. 
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Bookingforløb 

 

 
I det tredje trin kan du se en oversigt 
over alle dine bookinger, inden du 
godkender dem og afslutter 
bookingprocessen. 

 

Hvis din kommune har angivet en pris 
på en eller flere af lokationerne kan du 
betale direkte i løsningen med diverse 
betalingskort. Husk at du først skal 
læse og godkende 
betalingsbetingelserne. 

 

Hvis der ikke er angivet en pris skal du 
intet betale, og du kan blot afslutte 
processen. 

 



13 EG Copyright 

Eksisterende bookinger 

 

Ved at vælge fliserne ”Dine bookinger” 
og ”Se din kalender” kan du se og 
redigere alle de bookinger du har 
oprettet, via henholdsvis en listevisning 
og en kalendervisning. 
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Find lokaler og foreninger 

 

Hvis du mangler information om din 
kommunes lokationer, så kan du se 
billeder, kontaktinformation, 
hjemmeside mm. ved at trykke på 
flisen ”Find lokale”. 

 

Hvis du ønsker at finde information om 
foreningerne i din kommune, hvilken 
aktiviteter de udbyder og hvordan du 
eventuelt kan kontakte dem så tryk på 
”Find forening”. 

 


