
Guide til digitalt beboermøde – beboerne  

I forbindelse med beboermøder i Hyldespjældet bruges digital afstemning samt en særlig hjemmeside, hvor 

det er muligt at stille op til udvalg og afdelingsbestyrelse samt stille forslag, der skal behandles på 

beboermødet.  

Herunder en guide til hjemmesidens forskellige funktioner.  

NB: Alle billeder i guiden, der viser hvordan du bruger funktionerne på siden, er ikke retvisende for det 

aktuelle beboermøde.  

Opret en profil 

Alle beboere skal oprette en profil for at deltage i det digitale beboermøde. Du kan enten oprette en profil 

ved at bruge facebook connect eller oprette en selvstændig profil på siden. 

 

Tryk på opret profil 



 

Opret selvstændig profil ved at udfylde formularen eller tryk Log ind med Facebook, hvis du ønsker dette. 

Hvis du opretter en profil uden facebook, modtager du en mail med et bekræftelseslink. Dette skal bruges 

før du kan logge på. 

 

Oprette et forslag 

Alle beboere får mulighed for at oprette et forslag som kan debatteres løbende, til det fysiske beboermøde 

og som efterfølgende kan sendes til digital afstemning. Tryk på fanen ”Opret nyt forslag” - udfyld 

formularen – brug gerne billeder til at visualisere dit forslag. 



 

 

Videreudvikle et forslag 

Alle beboere kan kommentere og komme med tilføjelser til de forslag som andre beboere har fremlagt. 



 

 

 

Opret dig som kandidat til bestyrelsen eller udvalg 

Alle beboere over 18 år kan stille op til bestyrelsen eller til udvalg. Se hvilke du kan stille op til på det 

aktuelle beboermøde. Med det nye digitale beboermøde bliver det muligt at melde sig som kandidat og 

præsentere sig selv digitalt. 

Tryk på fanen i venstre side på de valg der er mulige at stille op til ”Stil op” 



 

Udfyld felterne. Billedet bliver automatisk overført fra din profil. Du kan ændre dette ved at trykke slet. Du 

får efterfølgende mulighed for at oplade et nyt. 



 

 

 

Ændringer i din profil.  

Du kan altid redigere din profil og du kan redigerer din evt. kandidatprofil frem til at valget går i gang. Tryk 

på tandhjulet i øverste venstre hjørne og vælg funktion. 



 

 

Afgive stemme 

Valget åbner dagen efter det ”fysiske” afdelingsmøde. En ”Stem Her” knap vil fremkomme på forsiden. Tryk 

på den. Den leder dig til valgsystemet. Indtast din valgkode og følg vejledningen. 


