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På vores foreningsportal præsenteres alle foreninger i kommunen. Her kan borgere således finde 
information om den enkelte forening. 
 
Via ”Søg efter forening” på forsiden af portalen kan borgerne finde foreningerne. (På nuværende 
tidspunkt kun folkeoplysende foreninger) 
  
Ved søgning uden kriterium fremsøges alle foreninger. 
 

 
 
Alternativt kan der anvendes søgeord for at begrænse søgeresultatet. 

 
 
Via ”Læs mere” kan borgerne få mere information om foreningen. 
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Kontaktoplysninger, en beskrivelse af foreningen, information om kontaktpersoner og visning af 
foreningens adresse/aktivitetssted på Google maps.  
 

 
 
 
På de næste sider kan du læse hvordan du retter oplysninger for din forening. 
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Det er oplysningerne, der står under ”Web-profil”, som præsenteres for borgerne. I web-profilen 
står der som udgangspunkt kun: navn, adresse, telefon og cvr. For at få præsenteret flere 
oplysninger skal foreningen selv lægge flere informationer ind. 
 
For at få adgang til at rette oplysningerne skal du logge ind som forening på foreningsportalen. 
http://foreningsportalen.odder.dk/ 

 
Vælg ”Min profil” i hovedmenuen og herunder ”Rediger webprofil”. 

 
 

 
 
Her gives adgang til at rette felterne beskrivelse og kontaktpersoner. Den øverste information 
”kontaktoplysninger” hentes fra foreningsoplysningerne.  
 
I feltet ”Beskrivelse” kan du skrive lidt om hvad foreningen laver og evt. linke til foreningens 
hjemmeside, Facebook.  
 
I feltet ”Kontaktpersoner” kan du tilføje navn og telefonnummer som er vigtige at udstille overfor 
borgerne. 
 
Nederst vises jeres adresse på Googlemaps. Hvis jeres forening ønsker, at få vist en anden 
adresse end foreningens postadresse på Googlemaps, så kan denne indberettes i feltet ”Gps-
koordinater”. (Se hvordan du finder dem på næste side) 
 
Under ”Kategorier” kan der tilføjes flere værdier til foreningens aktiviteter. Det gør det lettere for 
borgerne at fremsøge de rette foreninger.. 
 

  
  

http://foreningsportalen.odder.dk/
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Sådan finder du GPS-koordinater for andre adresser end foreningens postadresse. 
 

Gå på Googlemaps https://www.google.dk/maps.  

 Fremsøg adressen – Højreklik – ”Hvad er der her?” Se koordinaterne nederst i billedet. 

 

Koordinaterne sættes ind i feltet ”Gps-koordinater”. Vær opmærksom på tegnsætning i angivelsen. Det er 

vigtigt, at sætte punktum og komma.  

 

 
 


