FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER
Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Fritid og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt
kan opbygges. Forslaget kan bruges som en vejleding når foreningens vedtægter skal formuleres og efterfølgende godkendes
som frivillig folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven.
Kravet for at kunne søge godkendelse som forening i henhold til folkeoplysningsloven er, at
vedtægterne som minimum indeholder oplysninger om:
 Foreningens formål
 Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 Foreningens hjemsted
 Betingelser for medlemskab
 Tegningsret for foreningen
 Procedure for vedtægtsændringer
 Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør
Udover disse minimumskrav beskriver dette forslag til vedtægter, hvilke øvrige oplysninger,
der er relevante og praktiske at fastsætte i vedtægten af hensyn til foreningens ledelse,
medlemmernes rettigheder, andre myndigheder mv.
I forslaget nedenfor er der en beskrivelse af, hvad vedtægterne kan/skal indeholde og kommentarer til de enkelte punkter. Dette
kan bruges som inspiration, når foreningens vedtægter skal skrives.
Forslag til en foreningsvedtægt

Forklaring og kommentarer

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Vedtægt for ”Foreningens
Navn”. Foreningen er stiftet år xxxx

Find et sigende navn for foreningens virke og skriv hvornår foreningen er
stiftet.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune.

Foreninger, der søger tilskud eller lokaler i Fredensborg Kommune, skal
have hjemsted og deres primære aktiviteter i Fredensborg Kommune.

§ 2 Foreningens formål
Stk. 1. Foreningens formål er, at dyrke xxx og med
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at
udbrede kendskabet til denne aktivitet. Det er endvidere
foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at
engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Medlemmer må gerne være bosat i andre kommuner.
Foreningens formål er særlig vigtigt og skal ligge inden for det
overordnede formål for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som
er: ”at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med
udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke
folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at
tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i
samfundslivet” (Folkeoplysningsloven, §14, stk.1). Forslaget her er
vejledende. I opfordres til at diskutere og formulere netop det formål,
der passer til jeres forening.

§3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1. Foreningen er medlem af ”navn på paraplyorganisation,
landsforening mv.”

Skriv eventuelt hvis foreningen er medlem af et forbund, en
landsforening eller en paraplyorganisation i Fredensborg Kommune
(Fredensborg Idrætsråd, Kulturelt Samråd Fredensborg eller
Organisation for spejdere Fredensborg)

§ 4 Medlemskreds og kontingent
Stk. 1. Som medlem i foreningen kan optages alle, der har
betalt kontingent og som tilslutter sig foreningens formål.
Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen af
generalforsamlingen.

Det skal som hovedregel være muligt for alle, som tilslutter sig
foreningens formål, at blive medlem. Medlemsskabet kan dog godt
været betinget af fx køn og/eller alder.
Kontingent kan også fastsættes af bestyrelsen eller efter indstilling fra
bestyrelsen.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til et af
foreningens bestyrelsesmedlemmer. Der kan ikke kræves
tilbagebetaling af medlemskontingent.

Det er hensigtsmæssigt at tage stilling til udmeldelse og eksklusion af
medlemmer i sine vedtægter, så man ikke er i tvivl om, hvordan man
skal håndtere de forskellige situationer.

Stk. 4. Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterkomme
foreningens vedtægter, reglement samt andre instrukser givet
af bestyrelsen. Beslutning om eksklusion træffes af
bestyrelsen. Det pågældende medlem har mulighed for at gøre
indsigelse til generalforsamlingen.
§ 5 Generalforsamling

Beslutning om eksklusion kan træffes af bestyrelsen, men det
pågældende medlem bør have mulighed for at gøre indsigelse til
generalforsamlingen. Eksklusion kan kun ske på baggrund af objektive
kriterier.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste
myndighed.

Foreningen skal være demokratisk opbygget.

Side 2 af 6

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i
marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved
skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen indkaldes i god tid, så alle medlemmer har
mulighed for at deltage. Generalforsamlingen vil typisk ligge i starten af
året (første kvartal) umiddelbart efter afsluttet og revideret årsregnskab
for det foregående år. Det skal fremgå hvordan indkaldelsen sker.

Stk. 3. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Det er en foreningsretslig grundregel, at man ikke kan behandle et
punkt, som ikke er på dagsordenen. Medlemmer skal have mulighed for
at tage stilling til emner, som handles.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal
indeholde mindst følgende punkter:

Der er en del faste punkter som skal med hvert år. De kan med fordel
skrives i vedtægterne, så man ikke glemmer dem.

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens/formandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2. og 3.
8. Valg af ___bestyrelsessuppleant(er).
9. Valg af __ revisor(er) og én revisorsuppleant.
10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
11. Eventuel

Tilføj eventuelt et punkt om forelæggelse af næste års budget.
5. Hvis dette fastsættes af generalforsamlingen!

9. Valg af revisor. Det skal fremgår om der vælges én eller to revisorer.

Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle der har
betalt kontingent.
Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger nedskrives i referat
eller i protokol.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved alm.
stemmeflertal, dog jf. § 9, stk. 1

Tag stilling til om der fx skal være mulighed for skriftelig afstemning.
Skriv det ind i vedtægterne hvis det skal være muligt.

Stk. 8. Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved skriftelig
fuldmagt. Der kan stemmes med to fuldmagter ud over sin
egen.

Skriv om der kan stemmes ved fuldmagt og hvordan.
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Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid
indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned,
når mindst 1/3 af medlemmer skriftlig stiller krav herom.
Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers
varsel.
§ 6 Foreningens daglige ledelse

Det skal fremgå af vedtægterne, hvordan ekstraordinær
generalforsamling indkaldes.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen,
som består af x medlemmer samt x suppleanter, der vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt
medlemmerne og varetager medlemmernes interesse mellem
generalforsamlingerne.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.

Det kan være en fordel at lade posterne fordele internt af bestyrelsen
selv, da de færreste foreninger har kamp om de bærende
bestyrelsesposter.

Stk. 3. x bestyrelsesmedlemmer og x suppleanter vælges på
lige år.

Valgperioder, der er forskudt, gør at halvdelen af bestyrelsen er på valg
hvert år. Det sikrer kontinuitet i bestyrelsen.

Stk. 4. x bestyrelsesmedlemmer og x suppleanter vælges på
ulige år.
Stk. 5. Formand og kasserer må ikke være samme person.
Stk. 6. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med
nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Det anbefales kraftigt, at foreningens formand og kasserer ikke er den
samme person. Derved sikres en funktionsadskillelse i foreningens
regnskabsføring, der dels beskytter bestyrelsen i forhold til
arbejdsmængden og dels er med til at sikre opbakning og tillid til
bestyrelsen fra medlemmer og omverden.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 8. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af medlemmerne er
tilstede.
Stk. 9. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i
dennes forfald næstformanden.
Der kan søges generelt inspiration og vejledning om bestyrelsesarbejde
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fx på idrætslandsorganisationers hjemmeside (www.dif.dk, www.dgi.dk)
Stk. 10. Formanden drager omsorg for, at der føres
protokol/referat over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger
§ 7 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt
pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

Regnskabsåret skal følge kalenderåret.

Stk. 3. Foreningens regnskab revideres af de af
generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorpåtegnet
regnskab bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Årsregnskabet er medlemmernes indblik i hvordan deres penge bliver
brugt. Alle medlemmer skal derfor have adgang til det.
Center for Kultur, Idræt og Sundhed har udarbejdet en vejledning til
”Det gode foreningsregnskab”. Se mere www.fredensborg.dk/foreninger

Stk. 4. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets
afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når
revisoren ønsker det.

Revisoren er valgt af generelforsamlingen til at kontrollere at
bestyrelsen har styr på pengene og viser et retvisende billede i
årsregnskabet.

Stk. 5. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller
ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen.

Revisoren kan være et almindeligt medlem af foreningen.
Vedkommende bør ikke sidde i bestyrelsen eller være samboende/i
familie med et bestyrelsesmedlem. Dette for at sikre, at der ikke opstår
tvivl om bestyrelsens troværdighed.

Stk. 6. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af
foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse.
§ 8 Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af
formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af
formanden eller kassereren i forening med 2
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan
råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto
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Tegningsret er retten til at skrive under på vegne af foreningen. Fx ved
køb eller salg, men også bare hvem der har adgang til foreningens
bankkonto.
Tegningsretten er typisk til formanden og kassereren i fællesskab. Det
gælder om at finde en balance, der sikrer mod misbrug og
uhensigtsmæssigheder, men som heller ikke gør det ufleksibelt og
umuligt at lede foreningen i det daglige.

hver for sig.

De fleste foreninger har netbank. Bestyrelsen kan give fuldmagt til at
kassereren alene kan få adgang til at hæve og overføre penge.

Stk. 3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves
dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Stk. 4. Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene
underskrive.
§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver
generalforsamling, når mindst 2/3 af de angivne stemmer er
for forslaget.
§ 10 Opløsning

For at undgå, at det bliver for besværligt, at der altid skal to
underskrifter til i dagligdagen, kan der tilføjes at kassereren kan være
eneunderskriver ved mindre beløb, fx til bestilling af varer.
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen. Det skal
fremgår hvor stort flertal, der skal til for at ændre foreningens
vedtægter. Det kan være alm. stemmeflertal, 2/3 af stemmerne eller
andre stemmetal.

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en
generalforsamling indkaldt med dette for øje, med ¾ af de
fremmødtes stemmer for forslaget.

Det kan med fordel fremgå, under hvilke forudsætninger foreningen kan
opløses.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning
af foreningen til følgende almennyttige formål:

Ifølge folkeoplysningsloven er det er krav at foreningens formue skal
tilfalde almennyttige formål ved dens opløsning og ikke enkeltpersoner.
Dette kan fx være en forening med et lignende formål som jeres egen
forening, en organisation el. lignende. Det er nok at skrive at et
eventuelt overskud går til almennyttigt formål og at generalforsamlingen
ved opløsningen tager stilling til hvilket.

Dato og underskrift
Således vedtaget på generalforsamling
den_____________________
Dirigentens navn og underskrift:
Formandens navn og underskrift:
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