
---- Vejledning i brug af hjemmeside ---- 

 

 

Sådan gør du: 

Når du først er logget ind, har du adgang til alt det, du skal bruge. 

Log på: 

1) På www.abf-rep.dk går du op i øverste højre hjørne. Her klikker du på det lille ikon af en lås, hvor 
der står ”log in”. 

2) Herefter bliver du bedt om at taste din e-mailadresse og din adgangskode i hvert sit felt.  
Er det første gang du logger ind, skal du bruge koden: ”abf12345”. Hvis du ikke er oprettet som 
bruger, tryk her. 
Tryk herefter på den blå ”Log på”-knap og efter kort tid er du inde. 
 

           

 

 

Min side: 

1) Når du før er inde, går du op i øverste højre hjørne på siden. Her trykker du på menuen hvor der 
står ”Min side”. 
Her bliver du budt velkommen og kan du se alt det, du er tilmeldt og de muligheder, der er. 
Herunder gennemgår vi de mest gængse. 

Øverst på siden, vil det fremgå, hvor du ellers kan ”klikke hen”. 



 

 

Min profil: 

1) Her kan du se oplysninger om dig selv. Du kan selv ændre dit navn, adresse, telefon og email-
adresse. Du kan også skifte dit kodeord, hvis der er brug for det. 
Når du er færdig med at foretage en ændring, trykker du på den ”gule knap” i bunden af siden, hvor 
der står ”opdatering”. Efter kort tid, er ændringerne registreret. 
 

 

 

Min forening: 

1) Her registreres oplysningerne og den forening, du bor i. Ligesom med din personlig profil, kan du se 
og (hvis du er bestyrelsesmedlem) opdatere alle relevante oplysninger om foreningen.  
Her finder du også en gul knap, som du skal trykke på, hvis du vil rette i oplysningerne. 
Stamoplysningerne kan kun rettes ved at indsende til ABF via formularen. 
  

2) Ude i venstre side af skærmen er der fire undersider:  
”Andelshavere i foreningen”, ”Bestyrelsen i foreningen”, ”Indberettede ændringer” og ”Tilkøb i min 
forening”. 
- Andelshavere i foreningen: Her kan du se navn og kontaktinformation på alle andelshaver i din 

forening. 
- Bestyrelsen i foreningen: Her kan du se hvem bestyrelsesmedlemmerne er og deres titel – 

eksempelvis, hvem der er formand, kasserer etc. 



- Indberettede ændringer: Her kan du se, hvad der er ændret gennem tiden. Hvis nu der er 
kommet en ny kasserer og det er blevet rettet, så vil der stå hvornår det er ændret og hvem der 
har gjort det. 

- Tilkøb i min forening: Her vil det fremgå, de ydelser i får eller køber hos ABF. I kan eksempelvis 
se om I har købt den digitale ABF-håndbog, om I har abonnementer – eksempelvis det gratis 
abonnement på ABFnyt. 
 

 

 

 

Mine tilmeldinger: 

Under mine tilmeldinger kan du se hvilke arrangementer og kurser du er tilmeldt til, hos ABF. 

Det kan eksempelvis være ”MødEksperterne” eller ”Andelsboligdag”. Du kan også se om du er tilmeldt eller 
er på venteliste, ligesom du med et enkelt klik, kan afmelde eller tilmelde sig. 

 

Dialogforum: 

Dialogforum kan du ”hoppe til” fra den menu, der står øverst oppe på siden, hvor du er logget ind. 

Tiltaget giver mulighed for at andelshavere over hele landet kan udveksle erfaringer og idéer i forhold til 
andelsboliger.  
Det kan både være konkrete ting – som gode erfaringer og idéer til projekter man kan lave i sin egen 
forening - eller det kan være debat om politiske tiltag og idéer. 

Man er velkommen til at debattere med, men det er vigtigt, at man sørger for at holde den gode tone og 
skriver pænt til hinanden. 

Der er til at begynde med tre hovedfora:  

Et der er for bestyrelser, et for andelshavere og et om ABF’s principprogram. 



Under hvert enkelt fora, kan man oprette og debattere i mere specifikke emne-tråde. 

Også her er det de ”gule knapper”, der gør det muligt at lave ændringer. 

Der er mulighed for at klikke på titlerne på de enkelte emner og her kan du læse, hvad andre har skrevet, 
mens du for neden kan give din egen mening til kende. 

Husk at bruge den gul knap til at gemme/uploade det du har skrevet, til siden. 

 

 

 

 

 

God fornøjelse 

------------ 

 


