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FORENINGSDANNELSE 
 
En forening er en sammenslutning af flere personer med en fælles interesse, som de aftaler at 
samarbejde om. En forening er således et sted, hvor medlemmerne er fælles om deres interesse.  

De fleste foreninger er kontingentforeninger, hvor medlemmernes eneste forpligtigelse er at betale 
kontingent til brug for foreningens daglige drift. 

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse – eller ledelse om man vil – der forestår arbejdet 
indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. 

Hvorfor danne en forening? 
Der er flere gode grunde til at danne en forening. Blandt andet kan nævnes: 

• Det er en styrkelse af det fælles mål at opbygge en formel ramme omkring dette 
• En formel ramme for foreningsarbejdet bidrager til struktureret arbejde 
• Oftest bliver det nemmere at opnå forskellige former for økonomisk støtte 
• Der skal ikke betales virksomhedsskat 
• Medlemmerne kan via formuleringer i vedtægterne undlade at indblande privatøkonomien i 

aktiviteterne 

Foreningen som juridisk person 
Man kan definere en forening som en sammenslutning af personer, der arbejder for et fælles formål. 
Fordelen ved at danne en forening er, at denne kan optræde som et retssubjekt – det man også 
kalder en juridisk person eller en kollektiv enhed. Med betegnelsen ’juridisk person’ følger, at 
foreningen i retslivet kan optræde som en fysisk person. Foreningen kan med andre ord sælge, købe, 
ansætte personale samt indgå aftaler på nøjagtig samme måde som private personer. På samme 
måde kan foreningen som juridisk person stilles til regnskab overfor misligholdte aftaler, 
lovovertrædelser mv. Særligt vigtigt er det derfor, at der altid indgår formuleringer i vedtægterne, 
der friholder bestyrelsen fra at hæfte for foreningens eventuelle økonomiske transaktioner. 

CVR-nr. 
Alle foreninger kan gratis blive registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og derved 
opnå et CVR-nr. For at foreninger kan modtage økonomiske tilskud fra det offentlige kræves en 
NemKonto. Oprettelse af en NemKonto i et pengeinstitut forudsætter at foreningen har et CVR-nr. 
Man kan finde mere information om oprettelse af CVR-nr. på adressen www.webreg-portal.dk.  
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Dannelse 
For at danne en forening er det første skridt at indkalde de interesserede personer til en stiftende 
generalforsamling, hvor vilkårene for foreningen vedtages. Vilkårene omfatter sammensætning af 
foreningens bestyrelse og vedtagelse af foreningens vedtægter. Vær opmærksom på, at ønsker man 
at opnå kommunal støtte som forening, skal man opfylde betingelserne i Folkeoplysningsloven for 
at blive godkendt som en lokal, folkeoplysende forening. 
 
Ved indkaldelse til den stiftende generalforsamling skal der forelægge en dagsorden for 
sammenkomsten. Følgende er et forslag til dagsorden for den stiftende generalforsamling: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Vedtagelse af vedtægter 
3. Fastsættelse af kontingent 
4. Valg af bestyrelse (minimum formand, kasserer, sekretær) 
5. Valg af revisor 
6. Evt. 
 
Husk at gemme referat af stiftende generalforsamling, da det skal vedlægges evt. ansøgning til 
kommunen om godkendelse som folkeoplysende forening. Ved ansøgning til kommunen udfyldes 
endvidere skemaet ”Ansøgning om godkendelse af forening”. Til ansøgningen vedlægges referat af 
stiftende generalforsamling samt foreningens vedtægter. 

Vedtægter 
For at kunne få en forening til at fungere er det nødvendigt, at medlemmerne aftaler nogle 
samarbejdsregler – disse regler er foreningens vedtægter eller love. 
 
Vedtægterne er det vigtigste bevis på, at foreningen eksisterer. Der findes ingen faste regler for, 
hvad vedtægterne skal indeholde. Der er dog minimumskrav til vedtægterne hvis der skal kunne 
opnås tilskud fra kommunen. 

Vedtægternes indhold 
Vedtægterne er foreningens ”grundlov”. De vedtages på en stiftende generalforsamling og må 
nødvendigvis indeholde oplysninger om forenings formål og medlemmernes rettigheder og pligter i 
forhold til foreningen. 
 
Hvis foreningen skal kunne låne lokaler eller kunne modtage økonomiske tilskud efter 
folkeoplysningsloven skal følgende fremgår af vedtægterne. 
� Foreningen skal have et formål 
� Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed 
� Foreningen skal have en bestyrelse 
� Foreningen skal være demokratisk opbygget 
� Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 
� Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 
� Foreningen skal være hjemmehørende i tilskudskommunen 
� Foreningen skal have en virksomhed, der almennyttig og kontinuerlig 
 
Det er endvidere et krav at foreningen; 
� har en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud og anviste lokaler samt regnskab og 

dokumentation for virksomhed 
� kan dokumentere at foreningen ikke er oprettet eller drives i kommercielt øjemed 
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� at et evt. overskud opstået gennem deltagerbetaling, tilfalder foreningen til brug for 
folkeoplysende virksomhed og 

� at et evt. overskud ved foreningens opløsning, opstået gennem deltagerbetaling, skal tilfalde 
almennyttige formål. 

 
Det er desuden normalt, at foreningsvedtægter indeholder punkter som: Optagelsesregler - daglig 
ledelse, generalforsamling, beslutnings- og afstemningsregler, kontingentbetaling, 
vedtægtsændringer og regler for foreningens opløsning. 

Forslag til foreningsvedtægter 
Nedenstående er et forslag til foreningsvedtægter der indeholde en række almindelige 
bestemmelser. Der er imidlertid kun tale om et forslag som skal tilpasses ønsker og behov i det 
enkelte tilfælde. Bemærk venligst, at for at blive godkendt til lån af lokaler eller økonomisk støtte til 
aktiviteter fra kommunen skal der være tale om folkeoplysende virksomhed og være tale om aktivt 
medlemskab med mindst 5 medlemmer. 
 
§ 1. Foreningens navn og hjemsted: 
Foreningens navn er ”………..” og dens hjemsted er i Roskilde Kommune.  
 
§ 2. Foreningens formål: 
Foreningens formål er at tilbyde ”…………….” interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet 
samt med udgangspunkt i ”… ………..” at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig 
og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. 
 
§ 3. Medlemmer: 
Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål. 
Medlemskab kan dog i særlige tilfælde nægtes når 2/3 af bestyrelsen stemmer for dette. Nægtelse af 
medlemskab kan appelleres på førstkommende generalforsamling, der tager stilling med simpelt 
flertal. 
 
§ 4. Kontingent: Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes 
på den ordinære generalforsamling.  
 
§ 5. Regnskab og revision: Regnskabsåret er kalenderåret. 
Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 
dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares i ”……..” (f.eks.: bank, 
giro eller andet).  
 
§ 6. Tegning og hæftelse: Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et 
bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede 
bestyrelse.  
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de på 
foreningen hvilende forpligtigelser. 
 
§ 7. Generalforsamling: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes 
hvert år i ”……..” måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig 
meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på 
mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
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§ 8. Dagsorden: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  
 

• Valg af dirigent. 
• Bestyrelsens beretning. 
• Regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
• Behandling af indkomne forslag. 
• Fastsættelse af kontingent. 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
• Valg af revisor og suppleant 
• Eventuelt. 

 
§ 9. Stemmeret og afstemning: 
 
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance 
med kontingent, har ikke stemmeret. 
 
Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til 
afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. 
 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 
 
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed 
særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.  
 
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal 
afstemningen ske skriftligt. 
 
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling: 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
medlemmerne forlanger det.  
 
Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet 
og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 
 
§ 11. Bestyrelsen: 
Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af ”……….” medlemmer (NB – der skal 
være et ulige antal). 
 
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse 
med Folkeoplysningsloven og Roskilde Kommunes retningslinier. Det er således den samlede 
bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og …… 
bestyrelsesmedlem(mer) vælges de ulige år, kasserer og …… bestyrelsesmedlem(mer) vælges de 
lige år. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et 
bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.  
 
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart 
efter den ordinære generalforsamling. For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være 
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tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, 
at være villig til at modtage valg. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. 
 
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende.  
 
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt 
og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis 
den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved 
den først kommende generalforsamling. 
 
§ 12. Opløsning/ændring af formåls paragraf: 
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed 
særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af 
de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. 
 
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny 
generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes 
antal.  
 
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud et almennyttigt formål efter seneste 
generalforsamlings beslutning. 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den ”……..” (underskrevet af den valgte 
bestyrelses medlemmer). 
 


