
 

VEJLEDNING I BRUG AF LOKALEBOOKINGSYSTEM 

 

GENERELT FOR UDLÅN AF LOKALER:  
 
Husk at læse lokaleregulativet, som du finder her. 
Udlevering af nøgler (senest 3 arbejdsdage før booking) samt betaling af depositum for nøgler og 
nøglebrikker, kontakt: 

Fritidshuset: Thomas Kirk, thki@horsholm.dk, 48496280 / 24947389 
Hørsholmskole: Jens Jensen, jpj@horsholm.dk, 4849 6121. 
Rungsted Skole: Thomas Kirk, thki@horsholm.dk, 48496280 / 24947389. 
Usserød Skole: 23327024 
Vallerødskolen: Jesper Jensen, jehj@horsholm.dk, 28 11 65 42. 

..... 
Brugerne er ansvarlige for ro og orden og er erstatningspligtige ved beskadigelse af bygninger, 
inventar, installationer, anlæg m.v. 
..... 
Brugerne er ansvarlige for at bortskaffe affald. 
Lokalerne skal efterlades opryddet og med standard bordopstilling. Tid til oprydning skal 
medregnes i den booket tid. 
 
SÅDAN LOGGER DU PÅ FØRSTE GANG: 
  
Gå til kommunens hjemmeside på: www.horsholm.dk/borger/kultur-og-fritid/lokalebooking.  
  
Login:  
Klik på ”Bruger login”. Hvis du modtager denne mail er du oprettet som bruger. 
Din e-mail adresse er dit brugernavn.  

 

http://www.horsholm.dk/borger/kultur-og-fritid/lokalebooking/lokaleregulativ
mailto:thki@horsholm.dk
mailto:jpj@horsholm.dk
mailto:thki@horsholm.dk
mailto:jehj@horsholm.dk
http://www.horsholm.dk/borger/kultur-og-fritid/lokalebooking
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Første gang du logger ind skal du bede systemet om nyt kodeord, dette gør du ved at klikke 
”Glemt kodeord”.

 
Indtast dit brugernavn (din e-mail) og klik indsend.  

 
Du vil modtage en e-mail med et link, følg linket for at oprette et kodeord af eget valg. OBS! Dit 
kodeord skal være mindst 6 karakterer og bestå af mindst 1 stort bogstav, 1 lille bogstav og 1 tal. 
Gå tilbage til www.horsholm.dk/borger/kultur-og-fritid/lokalebooking.  
Nu kan du logge ind som bruger ved at bruge dit brugernavn (din e-mail) og kodeord (det du netop 
har oprettet). 
Booker du for en forening eller brugergruppe, vil du blive spurgt om du logger ind på vegne af din 
forening/gruppe eller som privatperson. Hvis du vælger din forening/gruppe skal du angive din 
rolle, f.eks. bookingansvarlig/medlem eller formand/leder. 

http://www.horsholm.dk/borger/kultur-og-fritid/lokalebooking
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Inde på bookingsiden: 
Du kommer ind dér hvor du kan booke.  

 
Bemærk fanerne for oven, hvor du kan også se din bookingoversigt. Eksisterende bookinger vil 
fremgå her. Her kan du se alle enkeltbookinger eller sæson-/seriebookinger. Under sæson-
/seriebookinger kan du udvide bookingen og se hvilke dag du ikke har fået. 
Du kan også tilgå dine kontaktoplysninger og opdatere disse på næste fane. 

 
Der kan være opstået fejl i overførslen af bookinger, vi håber på jeres forståelse og hjælp til at rette 
fejlen. Oplever du fejl i dine bookinger, skriv til kof-post@horsholm.dk.  

mailto:kof-post@horsholm.dk

