Vejledning til at logge ind første gang på den nye Foreningsportal
Den nye foreningsportal finder du på https://foreningsportalen-vordingborg.kmd.dk
Når du kommer til den første side skal du klikke teksten ved siden af den grønne cirkel Log in i øverste højre
hjørne.

Alle koder fra den gamle Foreningsportal virker ikke længere, og du skal derfor klikke på den blå tekst hvor
der står Nulstil for at få en ny midlertidig adgangskode til Foreningsportalen. Dette skal kun gøres første
gang du logger på eller hvis du har glemt din adgangskode. Dette kan kun gøres hvis du har fået en mail om
at du er oprettet på Foreningsportalen. Hvis ikke du er oprettet, skal du kontakte Kultur og Fritid.
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Der kommer en popup boks, hvor du skal angive e-mailadresse. Klik på send, og den midlertidige
adgangskode vil blive sendt til din mail. Hvis du får besked om at brugeren ikke findes bedes du kontakte
Kultur og Fritid.

Når den midlertidige adgangskode er modtaget går du tilbage på startsiden https://foreningsportalenvordingborg.kmd.dk og logger dig ind med e-mailadresse i feltet Brugernavn og den midlertidige kode i
feltet Adgangskode. Klik derefter på Direkte login.
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Velkommen på den nye Foreningsportal
I øverste højre hjørne kan du se du er logget ind. Hvis du er ansvarlig for flere foreninger, vil du ved login
blive bedt om at vælge hvilken forening du ønsker at logge ind som.

I øverste højre hjørne skal du klikke på det grønne ikon (min konto). Her skal du tilføje dit cpr-nr. og ændre
det midlertidige password til et du selv vælger. Der er et krav til adgangskoden om at det mindst skal
indeholde mindst 5 karakter, hvoraf 3 skal være bogstaver. En adgangskode kan ikke indeholde æ, ø, å.
Når vi beder jer om at indtaste både cpr-nr. og adgangskode, er det fordi at portalen giver mulighed for
både at logge på med nem-id og direkte login (med adgangskode). Hvis du logger på med nem-id, så husk at
det er dit personlige nem-id der skal bruges.
Nu er du i gang med Foreningsportalen og vi håber du bliver glade for at bruge den.
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