SÅDAN ÆNDRER DU DIN E-MAIL, KODE OG
JA/NEJ-TAK TIL HAVEBLAD
I VORES MEDLEMSSYSTEM
WWW.KOLONIHAVEFORBUNDET.DK
Det første du skal gøre er at tilgå vores hjemmeside,
som du finder på:
www.kolonihaveforbundet.dk
Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome, da systemet
er optimeret hertil.

LOG IND - BRUGERNAVN OG KODE
I øverste, højre hjørne af hjemmesiden finder du "log
ind". Tryk her.

Når du skal logge ind, skal du bruge dit
medlemsnummer og adgangskode.
Dit brugernavn er dit medlemsnummer.
Medlemsnummeret finder du på bagsiden af
Havebladet ved adressefeltet eller ved at spørge din
bestyrelse.
Hvis du ikke har været på Dialognet før, er din
adgangskode lig med dit postnummer på
hjemmeadressen.

ADGANG TIL MEDLEMSSYSTEMET
I bunden af Dialognet ligger menulinjen. Her skal du
trykke på "Foreningsportalen" (markeret med gul).
Foreningsportalen er navnet på vores medlemssystem.

OPDATER E-MAIL OG HAVEBLAD
Hvis du ikke har opdateret din e-mail og/eller
password før, vil du automatisk blive bedt om det.
Bemærk, at du skal skrive din mailadresse og dit
password to gange og derefter gemme ændringer.
Det nye password skal være på mindst 5
karakterer og kan bestå af bogstaver, tal eller
tegn
Der går 24 timer før det nye password virker på
DialogNet og dermed også i medlemssystemet
(Foreningsportalen).
Hvis du ikke har en e-mailadresse, skal du skrive:
ingenmail@ingenmail.xy
Det er også her, du fjerner fluebenet, hvis du
ikke ønsker at modtage Havebladet.
Når du har gemt ændringerne, vil det blive
registreret i vores medlemssystem.

SÅDAN LOGGER DU UD
Når du har opdateret din e-mail og/eller dit password,
trykker du på "hjem" i nederste, venstre hjørne. Det
sender dig til forsiden af Dialognet.
I øverste, højre hjørne af Dialognets forside finder du
muligheden for at logge helt ud af Dialognet ved at
trykke på cirklen med pilen.
Hvis du oplever, at det driller, er du velkommen til at
kontakte os på "øvrige-telefonen" mandag - torsdag kl.
10.00 - 12.00 på tlf. 3828 8750 (tryk 9), hvor vi kan
guide dig.
Du kan også skrive en mail til os med et par linjer om,
hvad der driller på info@kolonihave.dk. Husk at
vedlægge dit telefonnummer, så ringer vi dig op.

