Vedtægter
Kultur, Idræt og Folkeoplysning har udarbejdet forslag til hvorledes en forenings
vedtægter kan se ud.

FORSLAG TIL STANDARDVEDTÆGTER
§1
Navn og hjemsted
Foreningen ………………………, der har hjemsted i ………………. Kommune, er stiftet den
………..
KOMMENTARER
En forening skal være hjemmehørende i den kommune, der yder tilskud, for at kunne få tilskud eller
låne offentlige lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven.
§2
Formål
Foreningens formål er …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……….
Foreningen er medlem af følgende landsdækkende organisation (Fx Danmarks Idrætsforbund, et
landsdækkende oplysningsforbund, en landsdækkende spejderorganisation eller lignende)
……………………
KOMMENTARER
Angivelse af foreningens formål har betydning, når man skal afgøre, om man vil være medlem af
foreningen.
Af Grundloven fremgår det, at man i Danmark her ret til frit at stifte en forening, når blot
foreningens formål er lovligt.
Af Folkeoplysningsloven fremgår det, at virksomheden skal være etableret af en folkeoplysende
forening med en vedtægt for at være tilskudsberettiget eller for at få anvist offentlige lokaler.
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§3
Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt ……………. år.
Passiver medlemmer kan optages uanset alder.
KOMMENTARER
Principielt bør en forening være åben for alle, men af praktiske årsager er det dog ret almindeligt,
at der er en nedre grænse for optagelse afhængig af aktiviteten. Diskriminerende begrænsninger
kan aldrig accepteres.
§4
Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal
indmeldelsen underskrives af forældre/værge.
Indmeldelsen er bindende mindst 3 måneder, dog er de første 14 dage at betragte som prøvetid.
KOMMENTARER
Når indmeldelse er sket, har medlemmet de rettigheder og pligter, der er angivet i vedtægterne, fx
ret til at dyrke den aktivitet, der er angivet i formålet og pligt til at betale kontingent.
§5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med
foreningen.
KOMMENTARER
For at et medlems udmeldelse kan betragtes som gyldig, må det kræves, at reglerne vedrørende
udmeldelse er overholdt. Hvis disse forhold ikke er i orden, kan foreningen principielt nægte at
godkende udmeldelsen, og medlemmet skal fortsat betale kontingent.
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§6
Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævning fastsættes af bestyrelsen.
KOMMENTARER
Det er vigtigt, at alle medlemmer er godt orienteret om hvornår kontingentet skal betales, bl.a. af
hensyn til spørgsmålet om udelukkelse på grund af kontingentrestance. Orienteringen kan ske
gennem klubblad, ved opslag eller ved uddeling af giro- eller bankindbetalingskort.
§7
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Hvis kontingentet ikke er betalt ved forfald fremsendes rykkerskrivelse. Hvis kontingentet ikke
betales herefter, skal medlemmet skriftligt orienteres om, at det er slettet af foreningens
medlemsliste.
Optagelse på ny kan da kun ske mod betaling af gælden.
KOMMENTARER
Kontingentindtægten er ofte en af de vigtigste indtægtskilder for en forening.
Det er derfor vigtigt at foreningens medlemmer betaler deres kontingent rettidigt, men det er også
vigtigt, at foreningen har styr på og er omhyggelig med sin rykkerprocedure, når medlemmer ikke
har betalt deres kontingent. Hvis der ikke sker betaling efter rykkerproceduren, vil sletning af
medlemslisten kunne ske uden at spørgsmålet forelægges på en generalforsamling.
§8
Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod
foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
KOMMENTARER
En forening kan udelukke et medlem, hvis medlemmet har forbrudt sig mod samfundets almindelige
love og regler (eksempel: En bokser dømmes for vold). Hvis et medlem udviser dårlig opførsel, der
strider mod foreningens anseelse, omdømme eller ånd, kan der blive tale om eksklusion, idet
foreningen dog må acceptere, at medlemmerne, uanset deres medlemskab af foreningen, har ret til
en vis ytringsfrihed.
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§9
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af …………………….
måned.
(Her skal indføjes en bestemmelse om, hvordan foreningen ønsker at
generalforsamlingen (ved klubblad, opslag eller?).

indkalde til

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer,
der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller stemmefuldmagt.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst x ugers varsel som angivet ovenfor med angivelse af
dagsorden.
Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
KOMMENTARER
At generalforsamlingen er højeste myndighed betyder, at alle spørgsmål, der ikke efter vedtægterne
skal afgøres på anden måde, kan indbringes for generalforsamlingen.
Den ordinære (almindelige) generalforsamling skal afholdes én gang om året. Bestyrelsen har pligt
til at indkalde til denne. Hvis en bestyrelse ikke efterkommer vedtægternes bestemmelse om at
indkalde til generalforsamling, kan en kreds af medlemmer foretage indkaldelsen i foreningens
navn.
Det er vigtigt, at alle generalforsamlingens regler altid overholdes, idet den ellers kan blive
erklæret for ugyldig.
Det er vigtig at overveje, hvorvidt medlemmer under 14 år eventuelt kan udøve deres stemmeret via
forældre/værge.
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§ 10
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af sekretær
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt
KOMMENTARER
Af vedtægterne fremgår det, hvilke punkter der skal behandles på den ordinære generalforsamling.
Der kan herudover godt optages andre punkter på dagsordenen. Dette skal så fremgå af den
indkaldelse til generalforsamlingen, som medlemmerne modtager.
Under punktet "eventuelt" kan der frit drøftes alle forhold, der vedrører foreningen – men der kan
ikke træffes beslutninger (foretages afstemning).
§ 11
Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver dog kvalificeret majoritet jfr. §§17 og 18.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jfr. § 9.
For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.
Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 1 medlem forlanger det.
Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af
dirigenten.
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KOMMENTARER
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent og referent. Punktet ledes af formanden.
Dirigenten kan være et medlem eller en person uden for medlemskredsen. Referenten vil oftest være
foreningens sekretær.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme
generalforsamling.
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes, når
mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter
ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter
begæringens modtagelse.
Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for
den ordinære generalforsamling.
KOMMENTARER
Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at der er tale om et/flere klart
angivne emner, der ønskes truffet beslutning om af foreningens højeste myndighed
(generalforsamlingen).
§ 13
Bestyrelse – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen
kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består mindst af en formand, en kasserer, en sekretær og 2 medlemmer og vælges for 2
år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Formanden og et antal bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og kassereren, sekretæren og et
antal bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
KOMMENTARER
Afgørelse om hvem der bliver valgt til de forskellige bestyrelsesposter træffes ved simpelt flertal,
hvilket betyder, at den der opnår flest stemmer er valgt.
Af hensyn til regler for hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig samt eventuelle afstemninger i
bestyrelsen, kan det anbefales, at antallet af bestyrelsesmedlemmer er et ulige antal.
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§ 14
Tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til
stede.
Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over ……………….. kr. kræves
dog underskrift af både formand og kasserer.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
KOMMENTARER
Et bestyrelsesmedlem kan i visse situationer komme til at handle for foreningen. Ifølge aftaleloven
og retspraksis stilles der ikke krav om, at en person skal være formueretlig myndig (fyldt 18 år) for
at kunne indgå aftaler på foreningens vegne. Af hensyn til de tilskud foreningen modtager i henhold
til Folkeoplysningsloven samt de personer /firmaer, foreningen indgår aftaler med, er det
almindeligvis hensigtsmæssigt, at flertallet af bestyrelsesmedlemmer – herunder formand og
kasserer – er myndige personer (fyldt 18 år).
§ 15
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.
december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den
ordinære generalforsamling.
KOMMENTARER
Alt efter foreningens aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt med forskudt regnskabsår. Dette kan
dog give visse uhensigtsmæssigheder i forhold til tilskudskommunen, der anvender kalenderåret
som regnskabsår.
Foreningens kasserer forelægger hvert år regnskabet til godkendelse på den ordinære
generalforsamling. Det årsregnskab, der forelægges, skal være underskrevet af hele bestyrelsen og
påtegnet af den generalforsamlingsvalgte revisor.
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§ 16
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant –
jfr. § 10.
Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og
status forsynes med en påtegning.
Revisoren har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
KOMMENTARER
Revisionsformen bør fremgå af foreningens vedtægter. Ved regnskabsmæssig (talmæssig) revision
kontrolleres, at bilagene er rigtig udregnede, at bilag og bogføring er i overensstemmelse med
hinanden, og at beholdninger og værdier er til stede.
Foreningen skal være opmærksom på, at der for visse (større) tilskudsmodtagere gælder særlige
regler for revision.
Ved kritisk revision skal herudover foretages en vurdering af, om de afholdte udgifter er i
overensstemmelse med foreningens formål, med bestyrelsens eller generalforsamlingens
beslutninger, og at de foretagende dispositioner i øvrigt er rimelige og forsvarlige.
§ 17
Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
KOMMENTARER
Ændring af en forenings vedtægter vil altid kunne ske på enhver lovlig indkaldt generalforsamling
(ordinær eller ekstraordinær generalforsamling), hvor punktet fremgår af dagsordenen.
Man kan diskutere, om det er fornuftigt eller rimeligt, at alle vedtægtsændringer kræver et
kvalificeret flertal (fx 2/3). Dette kan der dog ikke gives et entydigt svar på, da det er et
holdningsspørgsmål.
Det bør dog altid være sådan, at der til ændringer af formåls- eller opløsningsparagrafferne kræves
et kvalificeret flertal, da disse paragraffer er af stor betydning for foreningen og dens medlemmer.
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§ 18
Foreningens opløsning
For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det, at der er indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen.
Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås dette flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange
af de stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På samme generalforsamling skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens
formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.
Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til
kulturelle/idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.
KOMMENTARER
Opløsning af en forening er en så væsentlig begivenhed, at den altid skal behandles på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger (ekstraordinær generalforsamling). Der skal mindst forløbe
x uger mellem de 2 generalforsamlinger.
I tilfælde af opløsning har foreningens medlemmer ikke krav på at få udbetalt en andel af
foreningens formue, og eventuelle aktiver bør anvendes til andre lignende formål (aktiviteter af
kulturel eller idrætslig art, aktiviteter for børn og unge o.s.v.)
NB: For at være gyldige skal vedtægterne påføres, hvornår de er vedtaget samt være forsynet med
underskrift af foreningens tegningsberettigede – jfr. § 14.

Underskrift af – som minimum – de tegningsberettigede
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