Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.
Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige
institutioner, kan ansøge om at få et eller flere offentlige lokaler stillet til rådighed af Greve Kommune.
Ansøgninger til indendedørs- såvel som udendørstider skal ansøges via kommunens lokalebookingssystem, der kan
tilgås fra følgende link
book.webbook.dk/greve/aarsbookingportal
(På de fleste computere vil man kunne åbne linket ved at klikke direkte på det med musen eller evt. holde CTRLknappen nede og klikke på linket med musen)
Forsiden på lokalebookingssystemet ser således ud:

Hvis I ikke kan huske jeres brugernavn og password, kan I forsøge jer med ”Glemt password?”-knappen. Det kræver
dog, at I er indehaver af den mailadresse, som foreningen er registreret med. Hvis ikke dette er tilfældet bedes I
sende en forespørgselsmail til booking@greve.dk, hvor I angiver hvilken forening det drejer sig om samt navne, mail
og telefonnumre på formand og kasserer.
Når I er logget ind ser billedet ud som følger:

Genansøg tider fra indeværende sæson
For de foreninger og institutioner, der primært vil ansøge om de samme tider som de har i indeværende sæson kan
disse tider genansøges let ved at gå til ”Mine ansøgninger”

Her burde de tider som foreningen har i indeværende sæson vises noget ala nedenstående:

For at ansøge om en tilsvarende tid i næste sæson trykkes på ”forny” ud for den ønskede tid

I det næstfølgende billede bedes I rette jeres sæsonlængde i både ”Fradato” og ”Tildato”
NB. På de fleste skoler kan lokalerne kun lånes fra 1. september til 30. april. Det udvidede datointerval er primært
beregnet på brugerne i Greve Idræts Center. Så sæsonlængden er IKKE længere end normalt blot fordi I kan ansøge
om tiden før og efter normalsæson.
- Ændringen af sæsonlængden gemmes i systemet, så hvis alle af foreningens hold har samme sæsonlængde, skal
denne ændring kun foretages én gang.

Det er også muligt at ansøge om en forlængelse af tiden i direkte forlængelse af den nuværende tid, ved blot at
ændre på tidspunkterne i ”fra kl:” og/eller ”Til kl:”

For at give fordelingsudvalget noget at prioritere ud fra, bedes I felter ”Beskrivelse” angive et eller flere argumenter
for at lokalet skal tildeles jeres forening, hvis I ansøger om andre tider, end dem I har i indeværende sæson.
- I bedes endvidere også angive et kortere tidsinterval, hvis I allerede nu ved, at I ikke udnytter tiden fuldt ud.

Teksten, der angives i feltet ”Aktivitetstype (Booking overskrift)” vil være overskriften for den pågældende tid i
lokalebookingssystemet for hele sæsonen, som alle kan se..

Når alle felter er udfyldt som ønsket klikkes på ”Opret booking”, der leder hen til dette simple billede:

Hvor man blot skal klikke på ”Tilbage til mine ansøgninger”-knappen for at komme tilbage til ansøgningsoversigten:

Hvor det ses, at tiden ER fornyet!
Det man IKKE kan i dette billede er at ansøgningen er lagt ind fra kl. 9 til 13, som der ellers blev ansøgt om i
eksemplet! Det skyldes at datointervallet er sat fra dags dato og 3 måneder frem.

For at se de faktisk udfyldte ansøgninger for næste sæson, kan ”Fradato” og ”Tildato” ændres så de afspejler et
tidspunkt i den nye sæson (lettest ved at ændre årstallet et år frem, som i eksemplet).

Her ses det, at den ansøgte tid som ønsket er ansøgt i tidsintervallet kl. 9 til 13.
For at lette processen for de større foreninger foreslår vi dog, at dette tjek kun udføres efter første og sidste
ansøgning.
For at ansøge om de tider foreningen har haft i indeværende sæson skal processen blot gentages for hver tid:

Osv. indtil alle ønskede tider er fornyet:

Ansøg om nye sæsontider
Alle foreninger har naturligvis som altid mulighed for at ansøge om tildeling af lokaler som de ikke har haft tidligere.
Til dette anvendes ”Ansøg om tid (Årsbooking)”-knappen

Hvilket giver dette billede:

Hvor alle relevante felter udfyldes inden der trykkes ”Opret booking”.
Bemærk venligst at ALT, der indtastes i dette system blot er ansøgninger om at få stillet lokalerne til rådighed.
Forvaltningen vil i samarbejde med et lokalefordelingsudvalg under Idræts- og Fritidsrådet gennemse ansøgningerne
og på baggrund af folkeoplysningsloven, retningslinierne for lokaleudlån samt dialog med de implicerede foreninger
indstille en fordeling til Kultur og Fritids udvalget, der forventes at kunne offentliggøre den endelige lokalefordeling
primo april.

