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Intro
Vejledning til Sønderborg Kommunes online tilskudssystem.
Link til hjemmesideportalen:
http://book.webbook.dk/sonderborg/portal_borger/
Samt Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sonderborgkommune.dk under Borger->
Kultur og Fritid -> Fritid og idræt – for foreninger -> Tilskudsregler

Login
Klik på ”Login”

Du skal nu vælge, om du vil logge ind med Nem ID eller Brugernavn og kode.
Borgere skal bruge Nem ID. Foreninger kan anvende begge dele. Vi ser dog helst, at det
sker via foreningens login, idet vi så kan identificere, hvilken forening der laver
forespørgslen.
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Har din forening ikke et login, kan dette fås ved at sende en mail til fritid@sonderborg.dk.
Her skal du oplyse foreningens navn, kontaktperson samt mail og telefonnummer på
kontaktpersonen.
Her tages der udgangspunkt i foreningslogin.

Indtast brugernavn og kodeord
Har du ikke modtaget brugernavn og kodeord, kan dette fås ved at klikke på ”Glemt
password”. Herefter indtastes foreningens mailadresse, og foreningen vil herefter modtage
en mail med brugernavn og kodeord.
Har du brug for hjælp, kan fritidsafdelingens kontaktoplysninger findes under ”Kontakt
os”.
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Herefter ser siden således ud:

Under punktet ”Foretag en booking” finder du haller, mødelokaler, udendørs idrætsanlæg,
skoler m.m. Klik her, hvis du skal booke et lokale eller en bane. Manual på dette findes
særskilt.
Tjek, om vi har jeres rigtige foreningsdata under ”Mine foreningsdata”. Her opdaterer du
også data.
Skal du have et overblik over, hvornår og hvor du har en booking, eller er der en booking,
der skal aflyses, gøres dette under ”Mine bookinger”.
”Ansøgning om tilskud” skal bruges, når der skal søges Sønderborgordningen,
Lokaletilskud m.m.
Har du ikke lyst til, at alle jeres trænere m.m. skal have udleveret jeres brugernavn og
kode, kan I under ”Tilknyt borger” tilknytte en person til foreningen, så denne via sit eget
Nem ID kan booke for foreningen.

4

Ansøgning om tilskud
Når du skal ansøge om tilskud via Sønderborgordningen, Lokaletilskud m.m. skal du
klikke på knappen ”Ansøgning om tilskud”. Når du har gjort dette, får du dette billede
frem. Her vælger du det område, du ønsker at booke inden for.

Klik herefter på den ordning/pulje, du ønsker at ansøge.
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Sønderborgordningen
Når du klikker på Sønderborgordningen, kommer den elektroniske blanket frem, som du
kan se herunder.
Her indtastes oplysninger i de 5 firkanter.
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Herefter indtastes oplysningerne på den person, der har indsendt ansøgningen.

HUSK at vedhæfte ovenstående bilag.
Alle bilag vedr. materialeudgifter skal samle i en PDF fil, eller sendes som ZIP fil. Det
samme er gældende for jeres bilag der vedrører kursusudgifter.
Inden ansøgningen og bilag afsendes, skal der indtastes en mailadresse, hvortil
kvitteringen skal sendes.
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Lokaletilskud
Når der skal søges om lokaletilskud, klikkes der på lokaletilskud, hvorefter nedenstående
blanket kommer på skærmen. Der kan kun søges lokaletilskud af foreninger, som er
godkendte til at modtage tilskuddet.

Lokaleart og beliggenhed udfyldes, samt de udgifter der har været forbundet med lokalet
det forgangne år.
Udgifter i alt beregnes automatisk.
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Hvis der har været indtægter forbundet med lokalet, skal dettes også indtastes.

Husk ligeledes at indtaste aktivitetstimetal og medlemstal.
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Inden afsendelse udfyldes oplysninger på personen, der indsender ansøgningen.
HUSK ligeledes at vedhæfte bilag på de udgifter, der er noteret i ansøgningen.
Er der flere bilag til ansøgningen, skal disse samles til ét bilag, enten som PDF-fil eller som
ZIP-fil.
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Mine foreningsdata
Når I indsender ansøgninger om tilskud, skal foreningens data ligeledes opdateres. Derved
sikrer vi, at vi altid har de korrekte data på foreningerne, så vi kan komme i dialog med jer.

Det er vigtigt, at der er en gyldig mailadresse.
Brugernavn og password kan ligeledes ændres her.
Når I opdaterer jeres data, skal I huske at skrive, hvilken aktivitet der er i foreningen, samt
hvem der er formand, kasserer og offentlig kontaktperson.
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Når disse data er opdateret, er vores data ligeledes opdateret, og borgere kan via
foreningsoversigten se foreningens kontaktperson, og hvilke aktiviteter der tilbydes i
foreningen.
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Tilknyt borger
Ønsker du, at færrest mulige i foreningen har jeres login, men at du samtidig gerne vil give
dem en mulighed for at booke tider, kan det gøres ved at klikke på ”Tilknyt borger”.
Den, der skal tilknyttes, skal en enkelt gang logge sig ind på bookingsystemet med sit
NemID. Herefter er borgeren kendt af systemet.

Næste gang, du logger ind og klikker på ”Tilknyt borger”, kan du søge på den person, der
skal tilknyttes.
Søg på personens navn og tryk på søg. Når personen er fundet, klikkes der på tilknyt.
Når den tilknyttede person næste gang logger ind på bookingsystemet, vil denne få
muligheden for enten at logge ind som privat person eller på vegne af en forening.
Kontakt os
Hvis der skulle opstå problemer, og denne vejledning ikke kan hjælpe, er I velkommen til
at kontakte fritidsafdelingen.
Kontaktoplysninger findes under ”Kontakt os”.
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