Betingelser for godkendelse som folkeoplysende
forening
i Hillerød Kommune

Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011.
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Faktaoplysninger
En forening, der tilbyder folkeoplysende virksomhed kan defineres således:
1. En forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
2. En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
For at være tilskudsberettiget eller for at kunne få anvist kommunale lokaler skal foreningen opfylde følgende krav:

En forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
Kravene til en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er, at der er tale om undervisning, studiekredse,
foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for børn
og voksne.




Undervisningen kan ikke kun tilbydes til børn
Undervisningen kan ikke tilbydes uden form for lærer/instruktør
Undervisningstaksten pr. time er centralt fastsat fra Kulturministeriet

Foreningens skal:
 Have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægten
 Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov
 Have en bestyrelse på mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller
medlemsorganisationerne
 Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
 Som udgangspunkt tilbyde voksenundervisning, der er åben for alle
 Være hjemmehørende i tilskudskommunen
 Have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig
Emner, der ikke kan godkendes som folkeoplysende voksenundervisning:
Folkeoplysningsudvalget i Hillerød har tidligere besluttet, at der ikke ydes tilskud til voksenundervisningen indenfor
følgende emner:


















Agitation fx politisk
Behandling
Bridge, skak og andre former for spil
Dans, herunder jazzballet (der ydes tilskud til folkedans)
Faldskærmsudspring
Fjeldvandring
Fodbold- og håndbolddommerkurser
Forkyndelse
Fremstilling af alkoholiske drikke
Gymnastik, herunder motionsgymnastik (der ydes tilskud til afspænding og yoga)
Idræt
Lejrsport
Lystfiskeri, herunder fluebinding
Motororienteringsløb
Ridning
Sejlsport (der ydes tilskud til navigation)
Selvforsvar
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Skydning
Spil
Sports- og konkurrencepræget virksomhed
Sportsdykning, herunder frømandsteori
Sportsflyvning, herunder svæveflyvning
Svømning, herunder livredning
Udbredelse af overtro
Underholdning

En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan
foreningens arbejde og organisation er struktureret. Hovedsagligt er der tale om det frie folkeoplysende
foreningsarbejde, der rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der
er tilknyttet deltagerbetaling.
Foreningens skal:
 Have faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter
 Have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægten
 Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov
 Have en bestyrelse
 Være demokratisk opbygget
 Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 Som udgangspunkt være åben for alle
 Være hjemmehørende i tilskudskommunen
 Have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig
Med udgangspunkt i Folkeoplysningslovens bestemmelser, hvor der ikke er pligt til at yde tilskud til virksomhed, der
bl.a. hører under anden lovgivning, har Folkeoplysningsudvalget besluttet at følgende emner/foreningsformål i
vedtægtens formålsparagraf ikke kan godkendes som frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, hvis det er alene er
formålet at:















Udføre kontorarbejde
Gennemføre lederkurser
Afholde indtægtsgivende aktiviteter og hvervekampagner
Gennemføre undervisning af børn herunder modersmålsundervisning, indvandrerundervisning,
undervisning svarende til ungdomsskolens tilbud samt anden undervisning
Gennemføre aktiviteter for 0-2 årige, bortset fra babysvømning
Gennemføre aktiviteter, der ikke er tilpasset aldersgruppen
Arrangere og gennemføre turist- og kulturture
Planlægge produktion af TV, radio og anden en-vejs-medie-kommunikation
Gennemføre aktiviteter baseret på forkyndelse og gudedyrkelse
Gennemføre aktiviteter, der kan opnå støtte fra anden lovgivning fx musikskoleloven og
ungdomsskoleloven
Planlægge og gennemføre fester, måltider og fællesspisning
Arrangere og gennemføre festivaler
Arrangere og gennemføre udstillinger og ferniseringer
At være arrangørforening
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At gennemføre aktiviteter, hvis formål er at skaffe midler til foreningen, der i forvejen er omfattet af
tilskudsordningen
Planlægge arrangementer, hvis formål er at tjene penge
Planlægge aktiviteter med kommercielt præg
Gennemføre aktiviteter med humanitært formål
Gennemføre aktiviteter hvis hovedformål alene indeholder sociale aktiviteter

Krav til vedtægter gældende for begge foreningstyper
For at foreningen kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven, skal vedtægterne som minimum indeholde en
beskrivelse af:









Foreningens formål
Hvordan bestyrelsen vælges samt antallet af bestyrelsesmedlemmer
Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
Foreningens hjemstedskommune
Hvem der kan blive medlem af foreningen
Hvem der har tegningsret for foreningen
Procedure for vedtægtsændringer
Hvad der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør

Krav til foreningen efter foreningsgodkendelsen
CVR.nr.
For at modtage kommunalt tilskud skal foreningen have en NEM konto og et CVR. nr.
Børneattester
I december 2009 vedtog Folketinget en lovændring af folkeoplysningsloven, der medfører, at folkeoplysende foreninger
har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester. Erklæringen er en betingelse for, at kommunen kan yde
tilskud eller anvise lokaler. Erklæringen skal indsendes senest d. 1. februar, således at den indsendes forud for
ansøgning om aktivitetstilskud, lokaletilskud samt ansøgning om lån af lokaler.
Digital postkasse
I november 2013 blev det lovpligtigt for alle med et CVR-nr. at have en postkasse til Digital Post fra det offentlige.
Generelt
Godkendelse som forening sker på ubestemt tid, idet godkendelsen kan trækkes tilbage af folkeoplysningsudvalget,
såfremt foreningen ikke længere opfylder forudsætningerne for godkendelse eller overtræder gældende regler.
Foreningens skal senest 2 måneder efter godkendelsen kunne dokumentere, at medlemmerne har indbetalt kontingent.
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Tjekliste i forbindelse sagsbehandling














Er foreningen etableret på en stiftende generalforsamling?
Er der en vedtægt for foreningen?
Er vedtægten godkendt på den stiftende generalforsamling?
Er kontingentstørrelsen fastsat på generalforsamlingen?
Er foreningens formål folkeoplysende og almennyttigt?
Er foreningen åben for alle?
Er der nedsat en bestyrelse og hvordan er denne sammensat?
Er foreningen hjemmehørende i Hillerød Kommune?
Er der vedlagt en medlemsliste (aktiviteter for børn- og unge under 25 år)?
Er der tale om aktivt medlemskab (forpligtelsen over for fællesskabet)?
Er deltagerne givet mulighed for en plads i bestyrelsen (voksenundervisning)?
Er der egenbetaling og fremgår dette af vedtægten? 
Er der udarbejdet et budget for foreningens virke?
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