
Her taster du dit login Husk at se om det er store eller små bogstaver

Her efter er du logget ind du ser nu denne menu. På forenings menuerne mangler der 2 
menuer som ikke er relevante for dem.



Alle de sider der har rød baggrund er vagter fra sidste år 
Øverste menu punkt hedder Overfør fra sidste år, her kan du ved klikke på se medhjælper 
se dem de medhjælper der var på vagt sidste år.



Hvis der klikkes på se medhjælper kommer dette skæm billede frem, her har du mulighed for at 
sende den medhjælper en mail som du vil have på vagt i år igen dette er en forespørgsel om 
medhjælperen vil hjælpe og ikke en endeligt vagt medhjælperen for denne tekst 

Vi kan se at du havde vagt sidste år på Langeskov kræmmermarked,
derfor henvender vi os i år igen for at hører om var interesseret i samme vagt som sidste år
Hvis du vil have den samme vagt, skal du klike på aktiver linket,
Hvis du ikke vil/kan tage denne vagt men ønsker en anden vagt skal du 
kontakte den vagt ansvarlige fra din forening.

MVH Foreningen

Når så medhjælperen klikke på den frem sendte link accepterer han/hun tage samme vagt som sidste 
år .
Vi kan også følge med i om mail er sendt og om vagten er accepteret, når vagten er accepteret 
klikkes der blot på overfør vagt eller der kan vælges overfør til anden vagt.

Alle yderlige menu punkter er som sidste år, blot med den undtagelse at der ikke bliver sendt en 
mail med vagt oplysniner før du klikker send mail fra den blå side med menu punktet 

Se/Redigere dine vagter klik på se medhjælper og der efter på send mail 

Hvis du fortryder kan du blot slette medhjælperen men det skal ske inden du sender mail.

http://langeskovborgerforening.dk/vagt/VU/admin.php
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