
BØRNE-
ATTEST

Vær opmærksom på, at folkeoplysningsloven 
indeholder særlige krav til folkeoplysende 

foreninger – fx til vedtægter og regnskaber. 

Læs mere om kravene i guiden ”Krav til foreninger, 
der søger midler eller låner lokaler af kommunen”. 

Er du i tvivl om, hvilken type forening I er, så 
kontakt din kommunes frivillig-, kultur- 

eller fritidskonsulent. Dem fi nder du 
på kommunens hjemmeside.

Særlige krav 
til folkeoplysende 

foreninger

A -1.234
B  +2.365
C  +3.648
D -3.567
E  +3.658
F  +4.597
G  +6.123

BANK

Tjekliste til foreninger, der søger penge 
eller lokaler hos kommunen

Albanigade 54 E, 1. sal · 5000 Odense C
Telefon 66 14 60 61 · info@frivillighed.dk
www.frivillighed.dk

Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde 
(CFSA) kan du få rådgivning og viden om 
frivilligt socialt arbejde, forenings-up-start, 
-drift og -udvikling. Du kan ringe eller skrive 
en mail til vores rådgivere, som svarer 
hurtigst muligt.

På frivillighed.dk fi nder du mere end 40 
guider, som giver dig svar på dine spørgsmål 

om frivillighed og foreningsliv. Guiderne 
bygger på vores viden om frivillighed og 
civilsamfund.

Vi tilbyder relevante kurser. Fx grund-
kurser om fundraising, rekruttering, 
bestyrelsesarbejde, love og regler, ledelse, 
organisationsudvikling og samarbejde. 
Se kurserne på frivillighed.dk/kurser

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et 
landsdækkende støtte- og udviklingscenter 
om frivilligheden på velfærdsområdet. 
Vores formål er et styrke og udvikle frivilligt 
socialt arbejde og formidle viden om 
civilsamfundet. 

Centret er en selvejende institution under 
Børne- og Socialministeriet.

Få svar på vigtige spørgsmål om frivillighed og foreningsliv

§1 FORMÅL

VEDTÆGTER

1
● Sørg for, at foreningens formål og vedtægter er 

skrevet ned.
● Tjek, at I har et almennyttigt eller socialt formål. Kort 

fortalt skal jeres formål komme andre og samfundet 
til gode. 

● Husk, at kommunen kan forlange at se jeres 
vedtægter, når I søger penge eller lokaler.

Læs mere om, hvordan I udformer vedtægter i guiden 
”Foreningens vedtægter”, som du fi nder på frivillighed.dk

Hvis I er en folkeoplysende forening, skal 
jeres vedtægter opfylde særlige krav, for at I 
kan få penge eller låne lokaler af kommunen.  
Foreningen skal blandt andet være demokratisk 

opbygget, åben for alle medlemmer og have minimum 
fem medlemmer i bestyrelsen.

Formål og vedtægter 2
● Tjek, at I har et CVR-nummer, en foreningskonto i 

banken (NemKonto) og en digital postkasse (e-Boks).
● Husk, at kommunen kun udbetaler penge til 

foreningens NemKonto.

Læs mere om, hvordan I får CVR-nummer, foreningskonto 
og digital postkasse i guiden ”Sådan registrerer I jeres 
forening”, som du fi nder på frivillighed.dk

CVR-nr, bankkonto 
og digital post 3

● Tjek, at jeres regnskab tydeligt viser, hvor og hvem I 
får penge fra, og hvad I bruger dem til.

● Husk, at kommunen kan forlange at se jeres regnskab, 
før I kan modtage penge eller låne lokaler. 

Læs mere om foreningens økonomi og regnskab i 
guiderne ”Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi” 
og ”Sådan arbejder I med foreningens budgetter og 
regnskaber”, som du fi nder på frivillighed.dk

Hvis I er en folkeoplysende forening, skal jeres 
regnskab revideres årligt af en person, der er 
valgt af generalforsamlingen eller en ekstern 
professionel revisor.

Økonomi og 
regnskab

4
● Sørg for, at I har børneattester på alle frivillige, som 

har kontakt med børn under 15 år.
● Kommunen kan forlange, at I skriver under på, at I har 

indhentet børneattester. 

Læs mere om, hvordan I indhenter børneattester i vores 
guide ”Børneattester i frivilligt socialt arbejde”, som du 
fi nder på frivillighed.dk

Børneattester 5
● Gør det nemt for alle at få indblik i foreningens formål, 

ledelse, økonomi og aktiviteter.
● Sørg for at jeres vedtægter er tilgængelige – læg dem 

fx på jeres hjemmeside eller Facebook-side. Skriv 
også, hvem der leder foreningen, og hvem der sidder i 
bestyrelsen.

● Tjek, at jeres regnskab tydeligt viser, hvor jeres penge 
kommer fra, og hvilke formål I bruger dem til.

På frivillighed.dk kan du læse mere om åbenhed i for-
eninger i guiden ”Krav til foreninger, der søger midler 
eller låner lokaler af kommunen” og hente et skema, 
som giver overblik over de foreningsoplysninger, som er 
relevante, når I søger kommunale midler.

Åbenhed

STOP
STOP

Hvis I ikke er en forening, men 
fx en gruppe eller et netværk, 
kan I kontakte kommunen og 
høre om muligheder og regler.


