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Hvis du vil oprette en ny forening, skal du starte 
med at indkalde til en stiftende generalforsamling. 
 
Indkaldelsen til den stiftende generalforsamling skal 
være offentlig, f.eks. ved en annonce i en lokalavis 
eller tilsvarende. Alle der ønsker at deltage i den 
nye forenings stiftende generalforsamling har ret til 
at deltage. 
 
På den stiftende generalforsamling skal der vælges 
en bestyrelse, og foreningens vedtægter skal 
godkendes. Hvis du ønsker, at foreningen skal 
kunne låne lokaler eller få tilskud fra kommunen, 
skal foreningen søge om at få vedtægterne 
godkendt af kommunen. 
 
Hvis du mangler et mødelokale til at holde den 
stiftende generalforsamling, kan du låne et af 
kommunen. Du kan læse mere om lån af lokaler 
her, eller du kan kontakte Lokalanvisningen på 46 
11 56 13 eller på lokalebookingen@rudersdal.dk. 

Udformning af vedtægter 

Folkeoplysningsloven stiller nogle krav til en 
forenings vedtægter. 
 
Har du brug for hjælp til udformning af et forslag til 
den nye forenings vedtægter, kan du kontakte 
frivillig- og foreningskonsulent Bo Eriksen på  
72 68 56 17 eller på boe@rudersdal.dk. 
 
Vi har et forslag til vedtægter for en ny 
forening. Forslaget til vedtægter for en forening kan 
du hente her på 
www.rudersdal.dk/foreningsportalen under ’Regler 
og skemaer > Generelt.  

 
Vores forslag til standardvedtægter er et 
minimumsforslag, der overholder 
Folkeoplysningslovens krav til foreningsvedtægter. 
Du kan læse mere om disse krav nedenfor. 

 
 
 
Du har mulighed for at udbygge eller tilpasse 
forslaget så det passer til netop din forening. Hvis 
du er i tvivl om, hvor meget du skal udbygge eller 
tilpasse forslaget inden det lægges frem på 
foreningens stiftende generalforsamling, er det en 
god ide at kontakte Bo Eriksen. 
 
Søg om godkendelse 
Ansøgning om godkendelse af den nystiftede 
forening sker normalt efter afholdelsen af den 
stiftende generalforsamling. 
Vi har en blanket som du kan bruge til at søge om 
godkendelse af foreningen og dens vedtægter. 
 
Find ansøgning om godkendelse af forening på 
www.rudersdal.dk/foreningsportalen under ’Regler 
og skemaer > Generelt.  
 
Den udfyldte blanket sendes på nedenstående 
adresse til Tove Melson i Kultursekretariatet, der 
kan kontaktes på 46 11 56 12 eller på 
tm@rudersdal.dk. 
 
Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er tale om 
Folkeoplysning, kulturelle eller sociale aktiviteter, 
forelægger 
Kulturområdet din ansøgning for 
Folkeoplysningsudvalget, der træffer den endelige 
afgørelse. Folkeoplysningsudvalget holder møde 1 
gang om måneden, dog ikke i juli måned. 
 
Efter godkendelsen har foreningen ret til at låne 
kommunens lokaler gratis og eventuelt modtage 
tilskud. 
 
Du kan se mere om kommunens forskellige tilskud 
på www.rudersdal.dk  
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Betingelser for at danne en forening  

§§ 3-5 i Folkeoplysningsloven og § 1 i 
Folkeoplysningsbekendtgørelsen stiller en række 
krav til de enkelte foreninger og deres vedtægter. 
 
En forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde skal: 
• Have et formuleret formål med foreningen. 
• Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter 

lovens intentioner og bestemmelser. 
• Have en bestyrelse. 
• Være demokratisk opbygget. 
• Bygge på et aktivt medlemskab og have  

mindst 5 betalende medlemmer. 
• Skal som udgangspunkt være åben for alle, 

der tilslutter sig foreningens formål. 
• Være hjemhørende i tilskudskommunen. 
• Have en virksomhed der er almennyttig og 

kontinuerlig. Virksomheden må ikke være 
kommerciel. 
 

Vedtægterne for en forening der tilbyder frivilligt 
folkeoplysende foreningsarbejde skal indeholde 
oplysninger om: 
• Foreningens formål. 
• Foreningens hjemsted. 
• Hvem der kan og hvordan man kan blive 

medlem af foreningen. 
• Hvordan vælges bestyrelsen og antallet af 

bestyrelsesmedlemmer. 
• Procedure for vedtægtsændringer. 
• Foreningens regnskabs- og formueforhold, 

herunder valg af revisor. 
• Hvem der har tegningsret for foreningen. 
• Hvad der sker med foreningens eventuelle 

overskud ved ophør. 
 
En forening, der tilbyder folkeoplysende 
voksenundervisning skal: 
• have et formuleret formål med foreningen. 
• tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne 

lov. 
• have en bestyrelse, som består af mindst 5 

personer, der er valgt eller udpeget af 
medlemmerne eller medlemsorganisationerne, 
der står bag foreningen. 

• give deltagerne i den folkeoplysende 
virksomhed mulighed for en plads i 
bestyrelsen. 

• have en virksomhed, der som udgangspunkt er 
åben for alle. 

• være hjemhørende i tilskudskommunen. 
• have en virksomhed der er almennyttig og 

kontinuerlig. 
 
Vedtægterne for en forening der tilbyder 
folkeoplysende voksenundervisning skal indeholde 
oplysninger om: 
• Foreningens formål. 
• Foreningens hjemsted. 
• Hvem der kan blive medlem af foreningen. 
• Hvordan vælges bestyrelsen og antallet af 

bestyrelsesmedlemmer. 
• Procedure for vedtægtsændringer. 
• Foreningens regnskabs- og formueforhold, 

herunder valg af revisor. 
• Hvem der har tegningsret for foreningen. 
• Hvad der sker med foreningens eventuelle 

overskud ved ophør.  
 

Folkeoplysningsloven 

Du kan finde Folkeoplysningsloven her på 
www.retsinformationen.dk  

Folkeoplysningsudvalget 

Hvis du vil vide mere om Folkeoplysningsudvalget, 
kan du på dette link se, hvem der er medlem af 
udvalget, udvalgets referater og meget mere på 
www.rudersdal.dk under Politik.



 

 

  
 


