
 
 
 
Brugervejledning til den nye medlemsliste: 
 
1. oktober 2021 blev Kunstnerportalen på bkf.dk afløst af en ny, visuel medlemsliste, der fungerer som et 
slags visitkort for hvert enkelt medlem. Den nye medlemsliste vil vise kontaktinformationer, links til 
hjemmeside/sociale medier, samt er udsnit af værker. Hvert medlem kan uploade 5-6 billeder og et CV i 
pdf-format. 
 
Her følger informationer om, hvordan listen fungerer og nederst finder du en udførlig vejledning i, hvordan 
du logger dig på, redigerer kontaktinformationer og uploader billeder. 
 
Den nye medlemsliste kan tilgås via BKF’s hjemmeside fra samme sted, hvor kunstnerportalen tidligere lå. 
 
Du kan gå til listen her 
www.medlemsliste.bkf.dk  
 
Hvordan er listen indrettet? 
 
Medlemslisten fungerer som en visitkortløsning. På forsiden vises alle medlemmer med et billede + navn i 
tilfældig rækkefølge. Det er muligt at søge på medlemmer ud fra kriterierne: “Fritekst”, “Postnr. & by” eller 
“Region”. 
 
Alle medlemmer har pt. et forsidebillede, men hvor nogle har et værkfoto, så har andre en farve. Det 
skyldes at vi har flyttet billeder fra kunstnerportalen over til den nye medlemsliste for dem, der havde 
billeder liggende der. Det har været muligt at flytte de første syv billeder, hvoraf det første figurerer som 
forsidebillede. Det har desværre ikke være muligt at styre beskæringerne af forsidebilleder, men når du 
selv lægger nye billeder ind, vil du kunne zoome ind og ud og styre, hvad der bliver vist af et billede. Dem, 
der ikke havde billeder liggende, har fået en tilfældig farvenuance.  
 

 
 
Vi opfordrer til, at man logger sig på og skifter dette billede ud med et, man synes er bedre egnet. Det kan 
f.eks. være et portrætfoto eller et værkfoto.  



 
Både navn og billede er klik-bart, hvorfra man kommer ind på det respektive medlems visitkort. 
 
Dit visitkort 
Inde på dit visitkort vises følgende oplysninger: 
Dit navn, din titel, din mailadresse og evt. hjemmeside.  
Hvis du ønsker at din adresse og telefonnr. også skal være synligt, så skal du selv logge på og aktivt vælge 
at dette må vises. 
 
Det er muligt at uploade op til 6 billeder og et cv i pdf-format. 
 
 

 
 
 
Hvordan logger jeg på? 
 

1) Start med at klikke på “Login”.  
2) Først gang trykkes på “glemt adgangskode”. Du bliver bedt om at indtaste den mail, som du har 

oplyst til BKF. Tryk herefter “send link” og du vil nu modtage et link via din mail, som du skal klikke 
på for at foretage et adgangskodeskift.  

3) Du vil fremadrettet skulle bruge din ny indtastet kode til at logge på medlemslisten sammen med 
dit medlemsnummer. 

4) Hvis du mister din kode, trykker du blot på “glemt adgangskode” og systemet generer en ny kode til 
dig.  

 
 



 
 
Når du er logget ind, har du to valgmuligheder: 
 

 
1) “Rediger oplysninger” – her kan du: 

- Redigere din titel og hjemmeside. Bemærk venligst at de grå felter ikke kan redigeres. Har du 
ændringer til disse kontaktoplysninger skal ændringer sendes til bkf@bkf.dk 

- Uploade et CV i pdf-format. 
- Markere hvilke kontaktoplysninger, der skal vises og hvilke, der ikke skal være offentlige.  

 
 

 



 
 
 

 
 
Hvad gør jeg, hvis jeg kun vil have vist min atelieradresse? 
Det er nu også er muligt at anføre din adresse til dit studio/atelier eller værksted i stedet for din 
private adresse.  
Dette anføres under ”offentlige oplysninger”. Husk derefter at fjerne flueben ved ”vis 
adressefelter” nederst.  
 

 
 
Når du er færdig med at redigere, skal du huske at trykke “gem ændringer” 
 
 

2) “Upload billeder” – her kan du: 
- Uploade/udskifte forsidebillede i str. 200 x 200 pixel (vises på medlemslisten  
- Uploade/udskifte/slette billeder (maks. 6 stk.) i str. 500 pixel i bredden – vises på dit visitkort 
- Ved upload er det muligt at zoome ind og ud af det pågældende billede og vælge, hvilken del af 

billedet, der skal vises. 
- Bemærk venligst at filnavne ikke må indeholde danske tegn som ”æ,ø,å eller ?)(&%), da de så 

ikke vil blive vist på siden. 
 



 

 
 
Hvordan ændrer jeg i rækkefølgen af billederne? 
Som noget nyt er det muligt at ændre i rækkefølgen af billeder uden at skulle uploade på ny. 
Blot ændre i talrækkefølgen i venstre side og dernæst tryk ”Gem ændringer”. 
 

 
 
 
 
 



Hvad hvis jeg gerne vil have korte billedtekster med? 
Du kan tilføje korte billedtekster nederst på siden.  
Vi anbefaler korte informationsbeskrivelser f.eks. Titel, årstal, materialer. 

 
HUSK: Når du er færdig med at uploade, ændre rækkefølge eller tilføje billedtekster, skal du huske 
at trykke “gem ændringer”. 
 

 


